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cafe/restaurant DE RINGWEG 
april/mei 2020 bezorgmenu ivm corona
tel 050 3120793 fax 050 3141301

snackbar (van 11:30 tot 18.00 uur)
snacks
Patat        2,30

Grote patat 2,80

Boerenpatat met spek, ui, champignons en pindasaus 7,50

Patat shoarma met saus naar keuze    7,00

Vleeskroket        2,00

Kalfskroket / goulashkroket      2,20

Kwekkeboomkroket / satekroket / groentekroket   2,30

Frikandel        2,00

Bamischijf / nasischijf / kaassouffle    2,10

Chiliburger      2,10

Hamburger       1,80

Eierbal        2,80

Braadworst       2,30

Boerenbrok       2,30

Kipcorn         2,00

Shoarmarol        2,60

Loempia / berehap / gehaktbal    3,25

Pikanto         2,20

Kipschnitzel        3,00

Halve kip        5,70
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Sate met saus en stokbrood    7,75

Bitterbal       0,60

Minisnack        0,70

Soep         3,75

saus
Portie mayonaise / curry / tomatenketchup 0,40

Klein bakje mayonaise / curry / tomatenketchup 0,60

Middel bakje mayonaise / curry / tomatenketchup 0,80

Groot bakje mayonaise / curry / tomatenketchup 1,70

Portie speciaalsaus / joppiesaus / ravigottesaus / knoflooksaus / honing-mosterdsaus 0,80

Klein bakje speciaalsaus / joppiesaus / ravigottesaus / knoflooksaus / honing-mosterdsaus 0,80

Middel bakje speciaalsaus / joppiesaus / ravigottesaus / knoflooksaus / honing-mosterdsaus 1,50

Groot bakje speciaalsaus / joppiesaus / ravigotesaus / knoflooksaus / honing-mosterdsaus 2,20

Portie pindasaus 0,70

Klein bakje pindasaus 0,90

Middel bakje pindasaus 1,45

Groot bakje pindasaus 2,70

salades
Rauwkostsalade 2,95

Aardappelrauwkostsalade / huzarensalade 3,20

Huzarensalade 3,20

broodjes koud (wit of bruin)
Ham of salami 2,10

Kaas of oude kaas 2,10

Ham en kaas 2,10
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Gekookt ei 2,10

Rollade of rosbief 2,40

Filet american of osseworst met ui, peper en zout 2,40

Gezond 2,95

Huzaren- of kipkerriesalade 2,95

Tonijnsalade 2,95

broodjes warm (wit of bruin)
Gebakken ei met ham en/of kaas 2,95

Vleeskroket / goulashkroket / kalfskroket 2,55

Kwekkeboomkroket / satekroket 2,90

Frikandel 2,50

Hamburger 2,50

Deense hamburger 3,20

Braadworst 2,80

Gehaktbal 3,50

Shoarma met saus naar keuze 6,75

Warm vlees (rollade) 3,50

Kaassouffe 2,30

Kipburger met sla, komkommer en mayonaise (Nieuw!) 3,50

Saucijzenbroodje 1,80

Extra beleg of rauwkost 0,55

pistoletjes koud (wit, bruin of Italiaanse bol)
Ham of kaas 3,50

Ham en kaas 3,75

Gezond 4,75

Brie, komkommer en sla 4,75

Roomkaas met bieslook, komkommer en sla  NIEUW 4,75
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pistoletjes warm (wit, bruin of Italiaanse bol)
Kaas of ham 3,75

Kaas en ham 4,00

Warm vlees (rollade) 4,75

Ham, kaas en ananas 4,50

Brie, ham en ananas 4,50

Salami, tomaat en kaas 4,50

Gehakt, ui en champignons 4,50

Gehakt, kaas ananas 4,50

Spek, salami en ui 4,50

Beenham 4,75

Gebakken ei met ham en/of kaas 4,50

Shoarma met saus 6,95

ijs / zuivel
Softijs 1,95

Ijs met slagroom 2,90

Vla / vlaflip met slagroom 2,90

Liter melk / karnemelk 2,90

Kwart liter melk / karnemelk 1,70

Milkshake naar keuze (klein) 2,20

Milkshake naar keuze (middel) 2,80

Milkshake naar keuze (groot) 3,30

Fristi / chocomelk 2,25
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lunchkaart (van 11:30 uur tot 18.00 uur)
soepen
Soep van de dag (2 soorten) 4,75

stokbroodjes koud (wit, volkoren ciabatta, italiaanse bol)
Stokbroodje gezond 6,75

Stokbroodje kipkerrie 6,75

Stokbroodje tonijnsalade 6,75

Stokbroodje brie, komkommer, sla 6,75

Stokbroodje filet american 6,75

Stokbroodje tartaar 6,75

Stokbroodje ossenworst 6,75

Stokbroodje zalmfilet + roomkaas en bieslook 8,50

stokbroodjes warm (wit, volkoren ciabatta, italiaanse bol)
Stokbroodje brie, ham, ananas 6,75

Stokbroodje gebakken beenham met mosterdsaus 7,00

Stokbroodje warm vlees met pindasaus 7,00

Stokbroodje gehakt, ui, champignons 6,75

Stokbroodje met shoarma met 2 sauzen 7,50

Stokbroodje salami, tomaat en kaas 6,75

Stokbroodje gehaktbal met pindasaus. 6,75
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uitsmijters (dubbel gebakken)
Uitsmijter ham 7,25

Uitsmijter kaas 7,25

Uitsmijter ham en kaas 7,50

Uitsmijter ham en kaas met een bol huzarensalade 8,50
Uitsmijter spek 7,95

Uitsmijter rosbief 7,95

Uitsmijter “Ringweg” (3 eieren, ham, ui, champignons, paprika) 9,25

Uitsmijter “Ringweg” speciaal (3 eieren, ham, ui, paprika, champignons en  huzarensalade) 9,75

omeletten
Omelet champignons, paprika, ui en prei 9,50

Boerenomelet 9,50

Omelet brie, tomaat en tuinkruiden 9,50

snacks
Eigengemaakte hamburger  (met speciaalsaus en brood of friet) 8,75

2 Kroketten met brood of friet 6,50

2 Kwekkeboomkroketten met brood of friet 7,50

Boerenpatat (champignons, ui, spek en pindasaus) 9,95

Patat ringweg (shoarmavlees, prei, paprika en pindasaus) 9,95

Gehaktbal met brood of friet 7,25

saté (met aardappelsalade, stokbrood met
kruidenboter of friet)
Saté met stokbrood of friet 9,95

Kipsaté met stokbrood of friet 9,95
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Saté “Ringweg” (champignons, paprika en ui) 14,25

maaltijdsalades
Huzarensalade met brood 8,25

Salade met zalmfilet en stokbrood 10,75

“Caesar” salade met stokbrood (met gebakken kip, parmezaanse kaas en pijnboompitten) 11,75

Geitenkaas salade (stokbroodjes gegratineerd met geitenkaas, walnoten, honing en balsamicodressing) 10,75

Tonijnsalade met stokbrood 9,75

tosti's
Ham en kaas 4,75

Ham, kaas en ananas 4,95

Salami, kaas en tomaat 4,95

Brie, tomaat, pesto 5,25

12-uurtjes
ENGELS 11,50

2 gebakken eieren, spek, braadworst, 2 sneetjes brood en toast

RINGWEG 11,50

kwekkeboomkroket, kaas, vleeswaren, huzarensalade, 2 sneetjes bood, kadetje

AMERIKAANS 11,50

hamburger op een italiaanse bol(met spek,ei,tomaat,sla en tomatenketchup)

met friet en mayonaise

NOORDZEE 17,75

zalmfilet, palingfilet, gefrituurde garnalen met chilisaus,

aardappelrauwkostsalade, 2 sneetjes brood en toast
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dinerkaart (van 11:30 uur tot 18.00 uur)
warme voorgerechten
Soep van de dag 5,25

Gebakken champignons op toast (met pesto & kaas) 7,75

Gefrituurde gambas met chilisaus 8,50

Vegetarische loempia's met chilisaus 6,50

koude voorgerechten
Stokbrood met kruidenboter 5,75

Zalmfilet met toast 11,50

Gerookte paling op toast 12,75

maaltijdsalades
Huzarensalade met brood 9,25

Salade met zalmfilet en stokbrood 12,75

Caesar salade met stokbrood (gebakken kip, parmezaanse kaas en pijnboompitten) 13,75

Salade met shoarma en tzatzikisaus 12,75

Tonijnsalade met stokbrood 12,75

hoofdgerechten vis
Kabeljauwfilet met hollandaisesaus 19,95

Scholfilet met ravigottesaus 19,95

Zalmfilet met hollandaisesaus 20,50
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saté
Saté met stokbrood of friet 11,95

Kipsaté met stokbrood of friet 11,95

Saté Ringweg (champignons, paprika en ui) met aardappelsalade, stokbrood kruidenboter of frietjes 16,50

hoofdgerechten vegetarisch
2 kaassoufflés met gebakken ui en champignons 15,75

Gebakken geitenkaas met honing 16,75

Gebakken brie met pijnboompitten, honing & sla 16,75

hoofdgerechten vlees
Gehakt speciaal ( champignons, ui, paprika & tomaat) 14,75

Runderlever met spek & ui 16,75

Wienerschnitzel 16,75

Kipfilet met piri piri saus 17,25

Groninger schnitzel (spek, ui & champignons) 17,50

Schnitzel 'Estepona' (met ham, kaas, ui & tomaat) 17,50

Ribroast met champignonroomsaus 17,75

Varkenshaas met peper - of champignonroomsaus 18,50

Oslo dish (5 verschillende soorten vlees) 19,50

Entrecote met kruidenboter of pepersaus 20,50

Tournedos met kruidenboter of pepersaus 26,75

Spare ribs, gemarineerd 17,50

shoarma
Shoarma schotel met pitabroodje, knoflook- en rode saus 16,75

Shoarma speciaal met pitabroodje, groente en gegratineerd met kaas 11,75
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nasi & bami
Nasi of Bami met saté, mini loempia, gebakken ei en kroepoek 16,50

kindermenu
Kroket of Frikandel of Kipnuggets met friet, appelmoes & mayonaise 7,50


