VOORAF

Smaakidee

OM TE GENIETEN

1. Paprika tomatensoep pesto
2. Soep van de dag
3. Carpaccio van t' rund
4. Salade geitenkaas crumble
5. Nacho's salsa cheese
6. Huis gerookt zalmslaatje
7. Broodje met dips
8. Pokébol kip
9. Pokébol zalm

LEKKER ERBIJ
50. Verse frites
51. Gebakken aardappelen
52. Aardappelgratin
53. Salade
54. Rauwkost
55. Appelcompote

20. Biefstuk van de grill
21. Schnitzelreepjes
22. Gemarineerde kipspies
23. Gevulde champignons
24. Mini Smaakburger
25. Mini Smaakburger xxl
26. Spareribs
27. Zalm uit de oven
28. Garnalenspies spicy
29. Chickenstrips
30. Burrito pulled pork
31. Burrito pulled jackfruit
32. Indische balletjes
33. Specialiteit van de dag

VOOR EROP

56. Maiskolf

60. Knoflooksaus

57. Witlof uit de oven

61. BBQ saus

58. Broccoli a la creme

62. Pepersaus

DESSERT
70. Schepijs met slagroom
aardbei | vanille | karamel

71. Vers fruit met slagroom
72.

Pannacotta mango

73. Tiramisu aardbei
74. Crème caramel
75. Lemoncake
76. Gebak van de dag
77. Chocolat brownie

63. Champignonroomsaus
64. Satésaus
65. Gebakken ui & champignon
66. Stroganofsaus

KIDS
40. Bitterballen
41. Mini frikadelletjes
42. Kipnuggets
43. Poffertjes
44. Softijsje discodip

Smaakidee
Wij, Harold en Lisette Engelen, trotse eigenaren van Smaakidee heten je samen
met het team graag van harte welkom. Sinds 2017 is Smaakidee gevestigd aan
de rand van recreatiepark de Lucht. Hier werken wij met passie en gedrevenheid
om de lekkerste gerechten uit eigen keuken te serveren. Kwaliteit en gastvrijheid
dat is waar wij voor staan. Wij laten je graag meegenieten van die ervaring die
lekker eten teweeg kan brengen!
Wij zetten ons elke dag voor de volle 100% in voor elke gast. Samen met ons
team staan wij graag klaar om jou in de watten te leggen. Gastvrijheid staat bij
Smaakidee hoog in het vaandel. Of je nu komt voor een frietje in ons cafetaria,
een heerlijk diner in het restaurant of een vers gebakken broodje in de ochtend
wij ontvangen je altijd met een glimlach.

Wij willen niets liever dan dat jij kunt genieten van de lekkerste gerechten en
dranken bij ons. Maar wij geven natuurlijk ook om ons milieu en zijn daarom
tegen verspilling. Bestel en open alleen gerechten en dranken die je op kunt.
Verspilling zijn wij genoodzaakt in rekening te brengen.

Openingstijden keuken:
16.00 uur tot 22.00

Tarieven:
3 uur lang onbeperkt genieten (bier, fris, wijn inbegrepen)

€ 42,50
Kinderen t/m 12 jaar € 18,50
Volwassenen:

www.smaakidee.nl

