Welkom bij De Smoks
Vraag gerust naar de grote kaart als u uitgebreid wilt eten. In onze grote kaart
staan ook onze nagerechten mocht u na uw lunch daar nog trek in hebben.
Moet u snel weer weg? Meld dat dan even aan één van onze medewerkers.
Dan zorgen wij ervoor dat u op tijd weer verder kunt.

Kleine kaart
Soep

Rooie hanne tomatensoep met balletjes € 5,75
Zäödjes mosterdsoep met gebakken spekjes € 5,75
Met een scheutje venkelbouillon met een vleugje pernod

€ 5,75

Tussendeurtje

Van alles wat kroket (kan vegetarisch) en gebakken ei, beide geserveerd op een mini broodje
met een klein kopje soep (kan vegetarisch) naar keuze en een emmertje friet € 10,50

Streepkesstoete

Panini kaas of ham of ham/kaas € 5,00
Kip panini € 5,50
Smoks panini tomaat, pesto en kaas € 5,50

Pannenkoeken
Naturel € 7,50
Spek € 8,50

Gerechten met stoete wit, bruin, spelt of glutenvrij

1 of 2 kroketten € 4,00 / 7,00
Uitsmijter met ham of kaas of spek € 6,00 / 9,00
Uitsmijter de Smoks met tomaat, ui, ham, spek en champignons € 8,00 / 10,00
Roerei met ham of kaas of champignons of een combinatie van deze ingrediënten € 7,00 / 9,00
Roerei gerookte zalm € 8,00 / 10,00
Boeren roerei met een fijn garnituur van spek, aardappelen en groenten € 8,00 / 10,00
Achterhoekse roerei met champignons, ui en ham € 9,00 / 11,00

Gruun grei-j

Tonijn salade € 14,50
Geitenkaas salade € 14,50

Bolle stoete wit, bruin, spelt of glutenvrij
Jonge of oude kaas € 5,00
Gekookte ham € 5,50
Gezond € 7,00
Geitenkaas met walnoot en honing € 8,50
Carpaccio van rund met tonijnmayo € 9,00
Gerookte zalm met roomkaas € 9,00

Roerbak van courgette, champignons, ui, oosterse e&f-saus en gegratineerd met kaas

€ 9,00

Dunne pannenkoek

Warme kipreepjes met sla in een wrap € 8,50
Gerookte zalm met sla en roomkaas in een wrap € 9,00
Carpaccio van rund in een wrap met sla en tonijnmayo € 9,00
Roerbak van courgette, champignons, ui en oosterse saus in een wrap

€ 8,50

Onmundig lekker met friet

Hamburger met gebakken ui, tomaat, sla en e&f-saus € 12,00
Roerbak van kip en garnalen met oosterse e&f-saus € 13,00

Slierderi-j

Kip spaghetti met oosterse e&f saus € ??,??
Garnalen spaghetti met aioli € ??,??
Tomaten spaghetti met gehakt en tomatensaus

€ ??,??
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