
LUNCH TOT 17:00 

MENUKAART

SPECIALITEITEN

EITJES

WARME BROODJES

ALLE PRIJZEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD VAN DRUK- / ZETFOUTEN EN PRIJSWIJZIGINGEN 

HEEFT U EEN ALLERGIE? MELD HET ONS !

Altied goed 7,40

Waldkornbol met ham, kaas, veel groen, pestodressing en 
een gekookt ei.

Carpaccio 9,00

Italiaanse bol met rundercarpaccio, pesto, pijnboompitten, 

Wat de boer niet kent 8,40

Waldkornbol met huisgemaakte tonijnsalade en gemeng-
de sla. 

Geitenkaas 9,00

Waldkornbol met een lauw warm geitenkaasje met 
honing, gemengde sla, gemengde noten en gebakken 
spek.

De dikke Van Dobben 8,00

Twee sneetjes wit of boerenbruin met twee Van Dobben 
kroketten en mosterd. 

Uitsmijter ham / kaas 9,00

Uitsmijter spek / kaas / champignons 11,75

Keuze uit wit- of boerenbruin brood.

Worden geserveerd met frietjes, rauwkost, mayonaise en appelmoes. 
Tegen meerprijs ook mogelijk met Vlaamse friet en kruiden.

Smulhuis deluxe 10,25

Italiaanse bol met kipstukjes in tandoori, gebakken ui, 
champignons, ananas, paprika en chilisaus.

Warm vlees speciaal 9,00

Italiaanse bol met gebakken rollade, gebakken ui, 
champignons, satésaus en een gebakken ei.

-

Gebakken biefstukpuntjes 10,25

Waldkorn bol met in oestersaus gemarineerde biefstuk
puntjes met gebakken ui, champignons en gemengde sla.

 

VOORGERECHTEN

MAALTIJD SALADES

Geitenkaas 15,50

Geitenkaas in honing, pijnboompitjes, gemengde noten, 
gebakken spek, aardbeien (seizoen) of appel en rode ui.

Carpaccio 15,50

Rundercarpaccio met pijnboompitjes, rode ui, olijven, 
pesto en Parmezaanse kaas.

Biefstuk 15,50

Biefstukreepjes gemarineerd in oestersaus, met gebakken 
champignons, rode ui, pijnboompitjes en feta kaas.

Zalm en gamba’s 16,00

Gebakken zalmmoot en gebakken gamba’s met rode ui, 
feta kaas, pijnboompitjes en olijven.

Geserveerd met gemengde sla, pestodressing, rauwkost, frietjes met 
mayonaise of brood.

Half breekbrood 5,50

Heel breekbrood 7,00

Portie kipkluifjes 5,70

Gamba’s 9,50

-
olie met gemende sla en bravasaus. 

Hamburger 13,50

Ons vertrouwde broodje hamburger met gebakken ui, 
mayonaise en curry. 

Kipsaté 17,00

Kippendijen in satémarinade (200 gr.) met satésaus. 

Kipschnitzel 17,00

Smulhuis 17,75

Kipstukjes (250 gr.) in tandoori marinade, de specialiteit 

Smulhuis speciaal 17,00

Kipstukjes in tandoori marinade, met gebakken uien en 

ui en champignons).

Wienerschnitzel 16,75

Gepaneerde varkensschnitzel (+/-200 gr.). 

Boerenschnitzel 19,00

Gepaneerde varkensschnitzel (+/-200 gr.) met gebakken 
uien, champignons, en spekjes. 

Varkenshaas saté 19,00

Varkenshaasmedaillons in satémarinade (225 gr.) met 
satésaus. Ook verkrijgbaar met huisgemaakte champig -
nonroomsaus. 

Zalmfilet 19,50

Krokant gebakken en gegrild uit de oven (180 gr.). 
Geserveerd met kruidenboter. 

Gamba’s 19,50

-
olie met bravasaus. 

Biefstuk 21,00

Malse kogelbiefstuk (+/- 200 gr.) met echte jus.

Biefstuk met ui en champignon 22,50

Malse kogelbiefstuk (+/- 200 gr.) met gebakken uitjes en 
champignons.

Biefstuk ossenhaas 29,00

Malse Biefstuk van de haas (+/-300 gr.) met echte jus, 
witbrood en friet. Rauwkost naar wens bij te bestellen. 

PLATES*

*Voor onze junioren is het mogelijk om de plates in een kleinere variant
te bestellen. Uiteraard tegen een aangepaste prijs.

Wifi-wachtwoord :  SmulHuisje24B 

hetsmulhuisje.nl  




