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Take-out Heerlijke Streken 
Afhalen Heerlijke Streken 

In de huidige tijd hanteren wij extra regels voor uw en onze veiligheid, wij 

verzoeken u vriendelijk: 

• Uw bestelling op de vooraf aangegeven tijd op te halen. 

• Op de aangegeven plek te wachten totdat de bestelling klaar 

is. 

• Bij binnenkomst uw handen te desinfecteren 

• Zoveel mogelijk contactloos te betalen (vooraf per ideal of per 

pin) 

• Wij plaatsen uw bestelling op de daarvoor bestemde tafel 

• Houdt rekening met andere gasten 

Daarnaast vragen wij uw aandacht voor het volgende: 

• Afhaaltijden zijn van donderdag t/m zondag tussen 16:00 en 

21:00, bestellen kan altijd. 

• Bestellen kan online via www.heerlijkestreken.nl of 

telefonisch door te bellen op 0597-726888 

• Hoe eerder u uw maaltijd besteld, des te eerder kan het 

gereed zijn 

• Door drukte kan het zijn dat er wachttijden zijn, wij vragen 

hiervoor uw begrip 

• Wij garanderen warmte en versheid van het eten voor 

gedurende tien minuten reisafstand. 

• Verkoop van alcohol alleen voor 18+, wij kunnen om uw 

legitimatie vragen 

 

Menu's 
Kindermenu € 6,50  
Met friet, snack naar keuze, saus, drinken en verrassing   
  
Saté € 15,95  
Met varkenshaassate in satesaus, kroeppoek, frietjes, saus naar keuze en 
salade  
   
Spareribs € 16,95  
Met spareribs in zoete milde marinade, frietjes, saus naar keuze en salade  
  
American hamburger € 16,95  
Met huisgemaakte Amerikaanse style hamburger (black angus runderburger, 
sla, tomaat, ui, barbecuesaus, cheddarkaas), frietjes, saus naar keuze en 
salade  
  
Vegan hamburger € 16,95  
Met vegetarische Amerikaanse style hamburger (avocado quinoaburger, sla, 

guacamole en salsa) frietjes, saus naar keuze en salade  
  
Schnitzel € 15,95  
Met varkensschnitzel, gebakken ui, frietjes, saus naar keuze en salade  
  
Kruidige Indiase curry € 16,95  
Met kruidige curry, kipfilet, geroosterde noten, wokgroente, linzen en rijst  
  
Kruidige Indiase curry vegetarisch € 14,95  
Met kruidige curry, geroosterde noten, wokgroente, linzen en rijst  
  
Fish and chips € 14,95  
Met kabeljauwfilet, ravigotesaus, frietjes, saus naar keuze en salade  

  
Roodbaarsfilet € 14,95  
Met roodbaarsfilet, hollandaisesaus, frietjes, saus naar keuze en salade  

 

 Friet 
Normaal   € 2,00  
Groot   € 3,00  
Gezinszak friet  € 7,50  
Mayo/curry  € 0,30  
Speciaal/joppie  € 0,60  
Sate/oorlog  € 0,60  

Snacks 
Frikandel   € 1,50  
Kroket   € 1,50  
Bourgondische  
vleeskroket  € 2,50  
Kaassoufle  € 1,80  
Hamburger  € 1,80  
Kipnuggets 6 stuks  € 2,50  

  

Broodjes 
Broodje hambuger  € 2,50  
Broodje frikandel  € 2,20  
Broodje kroket  € 2,20  
Broodje kaassoufle  € 2,50  
 

 

Nagerechten 
Cheesecake  € 4,50  
Appeltaart  € 4,50  
Zomerse trifle  
met aardbeien  € 5,50  
  

Drankjes 
Frisdrank  

Cola/cola zero  € 2,00  
Fanta/Cassis  € 2,00  
Fuze tea peach  € 2,95  
Fuze tea green  € 2,95  
Chaudefontain blauw € 2,50  
Chaudefontain rood  € 2,50  
Caprisun   € 1,20  
  
Wijn  

Fles huiswijn: rood, wit of rosé    € 19,95  
Fles luxe wijn: Shiraz, Chardonnay, Sauvignon Blanc  € 29,95  
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