
AFHAALKAART 
PATAT

Gezinszak (4 porties)  6,95 
Portie patat   1,80 

SAUZEN

Fritessaus, curry, ketchup,  0,40
knoflooksaus of mosterd
Appelmoes   0,60
Satésaus, speciaal, oorlog 0,75
Beker saus   1,50
Beker satésaus, speciaal, 2,25
oorlog 

SNACKS
  
Frikandel   1,60
Frikandel speciaal  2,35
Kroket    1,60
Hamburger   1,85
Bamischijf   2,00
Kipcorn    2,00
Pikanto    2,20
Berehap   2,95
Kaassoufflé   2,00
Bitterballen (8 stuks)  3,10
Kipnuggets (5 stuks)  2,75

BROODJES

Broodje frikandel of kroket 2,60
Broodje hamburger  2,85
Los broodje   1,00

KINDERBOX   
 
Patat, kipnuggets of frikandel, 5,95 
mayonaise en ketchup, drinken 
en een leuke verrassing!

AFHAALMENU’S

Schnitzel      15,95  
Schnitzel met champignonroomsaus, 
patat & frisse salade
Hotwings      15,50
Hotwings met patat & frisse salade 
Shoarma      15,95
Shoarma met knoflook, pitabroodje,

patat & frisse salade

PIZZA’S

Pizza Margherita     6,95
Tomatensaus - Kaas

Pizza Salami     7,95
Tomatensaus - Salami - Kaas

Pizza Hawaï     7,95
Tomatensaus - Ham - Ananas - Kaas

Pizza Tonijn     8,95
Tomatensaus - Tonijn - Kaas

Pizza Funghi     7,75
Tomatensaus - Champignons - Kaas

Pizza Cappricciosa     7,95
Tomatensaus - Ham - Champignons - Kaas

Pizza Shoarma     9,75
Tomatensaus - Shoarma - Ui - Kaas

Pizza Carbonara     7,95
Tomatensaus - Spek - Ui - Kaas

Boerenpizza     9,75
Tomatensaus - Ham - Spek - Ui - 
Champignons - Kaas

KIP BUCKET

Bucket met verschillende soorten kip. 11,95
8 kipnuggets, 4 chickenstrips & 8 
chickenwings

Bezorgservice camping ‘ t Veld
Beste campinggasten,

Sinds dit jaar hebben wij ook een bezorgservice voor onze horeca.
Plaats je bestelling via whatsapp (niet bellen!) en wij komen je 

bestelling persoonlijk langsbrengen. Je kunt gebruik maken van onze 
bezorgservice tussen 16.30 uur en 19.30 uur op vrijdag, zaterdag & 

zondag.

Het nummer waarop jullie ons kunnen bereiken is 
06-86813715

Vergeet je plek, naam, en genwenste tijdstip (onder voorbehoud) niet 
te vermelden bij het maken van je 

bestelling! Het is alleen mogelijk om je betaling per pin te voldoen.

Tevens is er nog steeds de mogelijkheid om in het restaurant je 
maaltijd te bestellen. We vragen jullie een gepaste afstand te 

bewaren en per pin te betalen. Ook kun je natuurlijk op het terras of 
in het restaurant een hapje komen eten. Houd er wel rekening mee dat 

je vooraf een plek moet reserveren.

*let op: de bezorgservice is geldig
bij een minimale besteding van €10


