Voor bij de borrel/to Enjoy
PORTIE BOURGONDISCHE BITTERBALLEN
EXTRA GROOT (8 STUKS)
GEMENGDE BITTERGARNITUUR (8 stuks)
GEMENGDE BITTERGARNITUUR (16 stuks)
GEMENGDE OLIJVEN
GEFRITUURDE KAASSTENGELS (8 stuks)

Iets a nders?

6,50
6,50
12,50
3,50
4,00

(tot 22.00 uur)

AALTENS PLENKSKEN
STOKBROOD MET DIPS

9,50
4,50

Chippie met dippie
PORTIE TORTILLA CHIPS
Gegratineerd met kaas

3,50
+0,50

(Dip keuze: salsa of chili)

Resta u ra nt & Café in één!
Bij Enjoy bent u altijd welkom, of u nu voor een kopje cappuccino
met appelgebak komt of liever gebruik maakt van
de smakelijke gerechten van onze menukaart.
Eetcafé Enjoy houdt rekening met ieders wens,
van borrel tot diner.

Wat ka n alle ma al bij Enjoy!
• (Zaken) Lunch
• Diner
• Borrel
• Tapas * op reservering

Geopend
Maandag en dinsdag gesloten
Woensdag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur
Zaterdag
vanaf 11.00 uur
Zondag
vanaf 13.00 uur
Markt 8 • 7121 CS Aalten
Telefoon: 0543-475144 • Email: info@eetcafe-enjoy.nl
Facebook: www.facebook.com/eetcafeenjoy
www.eetcafe-enjoy.nl

• High-Tea * op reservering
• High Wining * op reservering
• Besloten partijen * op reservering
Kijk voor meer informatie op: www.eetcafe-enjoy.nl
of Facebook: www.facebook.com/eetcafeenjoy
of vraag een van onze medewerkers.
Gratis WIFI Toegangscode: eetcafe-enjoy

Lunch van 12: 00 - 17: 00 uur

Lunch van 12: 00 - 17: 00 uur

Italiaa nse bol, meergra nen bol of bagel
GEZOND met ham, kaas, tomaat, komkommer en ei
PARMAHAM gegratineerd met brie met honing en walnoten
TONIJNSALADE met rode ui en appel
GEROOKTE ZALM met roomkaas en zongedroogde tomaat
CARPACCIO met een pestodressing, Parmezaan, pijnboompitjes

Soepen (met stokbrood)
7,00
8,00
7,50
8,50
9,50

Tosti’s
HAM/KAAS
“HAWAII” kaas, ham en ananas
“TUNA” tonijnsalade en kaas

3,50
4,00
4,50

met een gebakken ei en een kopje tomatensoep
12-UURTJE ANDERS sneetje oerbrood met tonijnsalade,
garnalenkroket, kopje soep
2 BOURGONDISCHE KROKETTEN met brood
CLUBSANDWICH met eiersalade, kipfilet en bacon
UITSMIJTER ham/kaas
UITSMIJTER “ENJOY” spek, champignons, ui en gesmolten kaas
“ENJOY” BURGER 2.0 250 gr rundvlees, bacon, sla, tomaat,
rode ui, cheddarkaas en BBQsaus

5,50
5,50

Maaltijdsalades (met stokbrood)
GEITENKAAS PARMAHAM kan ook vegetarisch
GEROOKTE ZALM met kappertjes en rode ui
KIPREEPJES met petit légumes, ananas en chilisaus

Plateservice

9,50
9,50
10,00

(met friet en salade)

KIP SATÉ met satésaus
VARKENSHAASSATÉ met satésaus

Ook lekker
“ENJOY” LUNCH 1 kroket met brood, 1 boterham ham/kaas

TOMATEN CRÈME SOEP met runderballetjes (kan vegetarisch)
SOEP VAN HET MOMENT

14,50
14,50

8,50
9,50
7,50
9,50
7,25
8,50
8,50

Lekkers voor bij de koffie?
VRAAG HET BEDIENEND PERSONEEL

High Tea
Bij Eetcafé Enjoy kunt u ook terecht voor een High Tea.*
High Tea is mogelijk van woensdag t/m zondag, uitsluitend op reservering.
Graag 2 dagen van te voren reserveren in verband met bestellingen.

Wraps
GEROOKTE ZALM met roomkaas en zongedroogde tomaat
KIPREEPJES met petit légumes en chilisaus (warm)

8,50
9,50

