Welkom bij d’n Olde Kriet!
Kriet!

Koffie en thee met wat lekkers

Dit is ons eetcafé en cafetaria in de mooie plaats
Wichmond. Het eetcafé en cafetaria danken de
naam aan de oude heer Krijt, in het plaatselijke
dialect is dit d’n Olde Kriet. Hij is jaren lang de
eigenaar geweest van het café dat het toen was.

Wij serveren onze vers gemalen Douw Egberts
koffie in het authentieke boerenbont kopje in ons
Olde café. De verse thee van Pickwick is een
heerlijke aanvulling. Bij de koffie zijn er
huisgemaakte en/of ambachtelijke lekkernijen.

Sinds 1 mei 2017 zijn wij, Rianne Neerlaar en Geert
Harmsen de nieuwe enthousiaste uitbaters.

Warme dranken

Onze doelstelling is klantvriendelijkheid, hygiëne en
een goed product. Wij wensen u een gemoedelijk
verblijf in ons dorpscafé.

Cappuccino
Latte macchiato
Koffie/Decafé
Koffie verkeerd
Espresso
Warme choco
Slow Tea
Verse Muntthee

2.50
2.75
2.10
2.50
2.10
2.50
2.10
2.75

Bij de koffie
Ambachtelijk appelgebak
Huisgemaakte arretjescake
Huisgemaakte kruidkoek
Huisgemaakte boerencake

2.75
1.50
1.25
1.25

Lunch (tot 17:00)

Soep

Belegde broodjes

Soep van de dag met brood
Kindersoep

Geserveerd op een zachte witte bol. U kunt ook kiezen voor een
harde bol wit of meergranen tegen een meerprijs van 1,-

Kaas of ham
Gezond, kruidensaus, ham, kaas, sla,

2,30
3,60

komkommer, tomaat, gekookt ei.

Brie sla, pijnboompit, honing
2 kroketten met brood en saus
Warm vlees met saté saus of

3,60
4,20
3,50

honingmosterdsaus

Filet American op bedje van sla met

4,50

evt uitjes

Gerookte zalm op bedje van sla, evt

4,50

een bedje van sla, en heeft geen saus nodig

Tonijnsalade op bedje van sla

4,50

Maaltijdsalade
Gerookte zalm
Geitenkaas/honing
Tonijn

Uitsmijters ( 3 eieren en 3 boterhammen)
Naturel
Ham of kaas
Ham en Kaas
Kriet ham, kaas, champignons, ui, spek

5,00
5,25
5,75
6,75

Hamburgers
Deze hamburgers zijn ook te verkrijgen in 100 % rundvlees burger,
voor een meerprijs van 1,50

4,50

met honing mosterd saus

Naegelholt ouderwets goed gedroogd, op

3,50
2,00

Naturel
Speciaal saus, ui
Kriet champignons, ui, ei, spekjes, saus
Baconburger bacon, kaas, ei, saus
Kledder dubbele burger, bacon, kaas, ei,

2,50
3,25
4,50
4,50
5,00

ui, champignons, saus

7,50
7,50
7,50

Kipburger sla, jamballa saus
Burgeroorlog sambal, mayonaise,
pindasaus, ui

3,75
4,00

Plate gerechten (tot 21:00)

Nagerechten (tot 21:00)

Vooraf

IJs

Stokbrood met room/kruidenboter
Soep van de dag, brood boter
Salade

3,50
3,50
3,50

Aardbeien potje Aardbeien en

4,50

10,95
10,95
12,95

Chocolade potje Chocolade en
vanille ijs met chocoladesaus en slagroom

4,50

Karamel potje vanille ijs met

4,50

8,50
7,50
13,45
12,45
10,25
9,00

karamel saus en echte karamel blokjes en
slagroom

champignons, ui

Bal gehakt
Dubbel Snack
Sparerib
Houthakkers steak
Halve haan
100 % Runderburger

4,50

slagroom

vanille ijs met aardbeiensaus en slagroom

Hoofdgerechten
Saté van de Haas
Schnitzel
Schnitzel Kriet ei, kaas, spekjes,

Vanille potje Vanille ijs met

(gebakken op de plaat)
* alle plates worden geserveerd met een salade en patat. Krulfriet of
gebakken aardappelen zijn verkrijgbaar voor meerprijs van 1,50
* Alle plates zijn verkrijgbaar in kinderen/ouderen portie korting 0,50 – 3,00
afhankelijk van het gerecht.

Kriet 1 bol vanille,1 bol aardbei, 1 bol

4,75

chocolade en slasgroom

Vruchtensorbet (mits voorradig)

5,75

Allergie lijst

Ei
Sesamzaad

Tosti’s

Gluten

Vis

Tosti ham en kaas (bruin of wit brood)

2.60

Vlamtosti (kaas en pittig gehakt)

2.90

Zalm, roerei en dille, met boeren brood

5.50

Geitenkaas, spekjes en honing
Pinda

Noten

Melk

Mosterd

Lupine

Schaaldieren

Selderij

Soja

Weekdieren

met boeren brood

5.50

