
eethûs
DE KAAI 

  

 

BROODJES 
Hamburger Speciaal     €4,25 
Cheeseburger     €5,20 
Hamburger De Luxe     €5,20 
(Gebakken ei, speciaal saus) 
Chef Special      €5,20 
(Ui, tomaat meegebakken met pittige saus) 
Bacon Burger      €5,20 
(Hamburger met gebakken spek) 
Warm Vlees      €4,75 
Los Broodje     €0,90 
 
Liever een Italiaanse bol? (Meerprijs €0,50) 
 
GEVULDE KOUDE STOKBROODJES 
Fitness      €6,95 
(Kipfilet, augurk, ui, magere dressing, sla, 
komkommer, tomaat en rauwkost) 
Amerika      €6,95 
(Filet americain, ui, ei en sla) 
Zalmsalade      €6,95 
(Sla, komkommer, tomaat, rauwkost en 
zalmsalade) 
Gezond      €6,95 
(Ham, kaas, komkommer, tomaat, ei, sla en 
rauwkost) 
 
Heeft u liever een bruin stokbroodje? (Meerprijs €0,50) 
 
GEVULDE WARME STOKBROODJES 
De Kaai      €6,95 
(Gehakt, ui, paprika, champignons, kaas en 
zigeunersaus) 
Italië       €6,95 
(Salami, ham, paprika, ui, champignons, 
tomaat, kaas en oregano) 
Rembrandt      €6,95 
(Gebakken ui, spek, brie, ananas en bieslook) 
Greece      €6,95 
(Gyrossalade, salami, kaas en peterselie) 
Hot Chicken      €6,95 
(Kipkerriesalade, kaas en ananas) 
Kipfilet Speciaal     €6,95 
(Kipfilet, ui, honingmosterdsaus en kaas) 
Oriental      €6,95 
(Kipreepjes, taugé, pikante saus, brie en 
geroosterde uitjes) 
 
Heeft u liever een bruin stokbroodje? (Meerprijs €0,50) 

PANINI 
Panini Plus      €6,95 
(Ham, salami, kaas, tomaat en pesto) 
 
TOSTI 
Tosti       €4,50 
(Ham en kaas) 
 
BROODVARIA 
Uitsmijter      €9,00 
(Met ham of kaas of rollade) 
Boerenuitsmijter     €9,00 
(Met ham, paprika, champignons, ui en 
spekjes) 
Tosti De Luxe     €9,00 
(Met ham en kaas, frisse rauwkostsalade  
en patat) 
12 Uurtje      €9,00 
(Brood, ambachtelijke kroket, ham, kaas en 
rundvleessalade) 
 
MAALTIJDSALADE 
Kip salade      €7,45 
(Kipreepjes met ui, rode en groene sla, ei, 
komkommer, tomaat, augurk en een zoete 
dressing) 
Vega Salade      €7,45 
(Brie met geroosterde ui, rode en groene sla, 
komkommer, tomaat, ei, augurk en een zoete 
dressing) 
 
RAUWKOST 
Bakje Rauwkost Klein    €2,50 
Bakje Rauwkost Groot    €4,00 
 
SAUS 
Mayonaise      €0,60 
Curry/ketchup     €0,60 
Speciaal/pinda     €0,75 
Knoflook/shoarma     €0,75 
Joppiesaus     €0,75 
 
Klein bakje     €1,25 
Groot bakje     €2,50 
 
MILKSHAKES 
Klein      €2,00 
Middel      €2,50 
Groot      €3,00 



eethûs
DE KAAI

0518-402325 
Kade 1 
Sint Annaparochie 

Woensdag t/m zaterdag: 11.00 - 20:00 
Zondag en feestdagen: 12.00 - 20.00 

  

PATAT 
Patat       €2,25 
Grote Patat     €3,50 
Puntzak Patat     €2,50 
Ras Patat      €2,25 
Patat Stoof      €7,45 
(Met heerlijk mals stoofvlees) 
Boerenpatat      €7,45 
(Ui, spekjes, paprika en champignons) 
Patat Kaai      €7,45 
(Gehakt, ui, paprika en champignons) 
Patat Warm Vlees     €7,45 
(Warm vlees, ui en honingmosterdsaus) 
Patat Bútsoeker    €7,45 
(Kipreepjes, ui, mosterd-dillesaus en  
frisse rauwkost) 
 
PLATES (Ook lekker om mee te nemen!) 
Hamburger De Luxe     €13,95 
Boerenschnitzel     €13,95 
(Gebakken ui, champignons, paprika 
en spekjes) 
Kipschnitzel      €13,95 
(Met kaas) 
Bacon schnitzel     €13,95 
(Met gebakken spek en geroosterde uitjes) 
Kipsaté      €13,95 
(3 stokjes kipsaté met pindasaus) 
Shaslick      €13,95 
(Saté met gebakken spek, champignons,  
ui en paprika) 
Nasi       €13,95 
(Met 3 stokjes saté) 
Gehaktbal      €13,95 
Sparerib      €16,95 
(Met zoetzure saus) 
Kapsalon     €11,95 
(Patat, shoarma, paprika, ui, champignons en  
kaas uit de oven) 
 
Plates worden geserveerd met patat en frisse 
rauwkost. 
Ook lekker met gebakken aardappelen! 

ZAK PATAT 
Zak patat 1,5 pers.    €4,00 
Zak patat 2 pers.    €4,50 
Zak patat 3 pers.    €6,75 
Zak patat 4 pers.    €9,00 
 
SNACKS 
Frikandel      €1,90 
Kroket       €1,90 
Kalfskroket      €2,50 
Groentekroket     €2,50 
Goulashkroket     €2,50 
Saté kroket      €2,50 
Ambachtelijke kroket     €2,50 
Mexicano      €2,75 
Berehap      €4,10 
Kaassoufflé      €2,50 
Ham-kaassoufflé     €2,50 
Nasi/bami schijf     €2,50 
Braadworst      €3,00 
Gehaktbal      €3,50 
Kipfingers (8 stuks)     €2,75 
Kipnuggets (Per stuk)    €0,60 
Eierbal      €2,75 
Rundvlees slaatje     €2,75 
Shoarmarol      €2,75 
Loempia      €4,10 
Gehaktstaaf      €2,75 
Kipkorn      €2,75 
Hamburger      €2,75 
Sitostick      €3,00 
Halve Kip      €6,50 
Kip Saté      €6,50 
Shaslick      €6,50 
Varkensschnitzel     €6,00 
Kipsschnitzel      €6,00 
 


