KOFFIE

TOSTI’S

Café Americana

Vertrouwde kopje koffie.

Café Lungo

Vertrouwde kopje koffie met pit.

Espresso

Puur, zwart en krachtig.

Cappuccino

Espresso met opgeschuimde melk.

Latte Macchiato

Espresso tussen 2 laagjes melk.

Café Latte

Espresso met veel warme melk.

Café Amaretto

Espresso met amaretto siroop en slagroom.

Café Karamel

Espresso met karamelsiroop en slagroom.

Café Heavenly Hazel

Espresso met hazelnootsiroop en slagroom.

Choco-o-latte

			

Lekkere warme chocolademelk.

Slagroom

€ 2,20
€ 2,20
€ 2,30
€ 2,45
€ 2,75
€ 2,75
€ 3,15

Boeren tosti

Boerenbrood, ham, kaas.

Hawaï tosti 				
Boerenbrood, ham, kaas en ananas.

Zalm Tosti

Roomkaas, gerookte zalm en rode ui

Batenstein tosti 				
Boerenbrood, kaas, chorizo, rode ui, tomaat.

4,50
€ 4,50

Kinder tosti 					
€ 2,90
Casinobroodje, ham en kaas.

VERS FRUIT
Per stuk

€ 3,15

€ 0,90

€ 2,55
€ 0,65

BROODJES
Broodje ham, kaas, ei

Witte of bruine zachte bol belegd met ham, ei of kaas

Pistolet Brie

Brie met walnoten en honing

Pistolet gezond

Ham, kaas, sla, tomaat, komkommer en ei.

Pistolet zalm
€ 2,20

Gerookte zalm, kruidenkaas, ei, gemengde sla,
mosterddille dressing & rode ui.

Verse muntthee

€ 2,75

Ciabatta Napoli

Luxe slow thee

€ 2,50

Pickwick, Original English of Original Earl grey.

€ 4,20

€ 3,15

THEE
Thee

€ 3,95

BIJ DE KOFFIE & THEE
Verse gevulde koek

€ 1,95

Verse appelflap

€ 1,95

Gerookte kip, komkommer, kruidenkaas,
gemengde sla en dragonmayonaise.

€ 2,50
€ 3,75
€ 5,30
€ 6,05

€ 6,05

SALADE
Griekse salade

Salade met ijsbergsla, feta, paprika, komkommer,
tomaat en olijven

€ 6,75

Salade met zalm

( FRIS) DRANKEN

Gemengde sla, gerookte zalm, rode ui, bosuitje,
pijnboompitjes, komkommer, plakjes ei en honing
mosterd dressing.

Cola, Cola light, Sinas, 7-Up, Cassis

€ 2,10

Rivella, Crystal Clear, Lipton Ice

€ 2,10

Appelsap, tomatensap

€ 2,10

WARM

Vers geperste sinaasappelsap

€ 2,90

Uitsmijter		

Extran, Dubbelfris

€ 2,35

Chocomel, Fristi

€ 2,35

Twist and Drink

€ 1,75

Sourcy rood / blauw fles ½ liter

€ 2,25

Frisdranken fles ½ liter

€ 2,65

Melk

€ 1,60

Boerenbrood, ham en kaas.

Kalfskroketten

Boerenbrood met 2 kroketten.

Pannenkoek

Stroop en suiker.

Pannenkoek met appel
Stroop en suiker.

€ 8,75

€ 6,35
€ 6,35
€ 3,95
€ 5,00

Het is niet toegestaan eigen consumpties te nuttigen in
Batenstein Eten & Drinken.

BIEREN
Heineken van de tap 0,25 cl

€ 2,45

Amstel 0.0%

€ 2,35

Palm

€ 2,80

Wieckse Witte

€ 3,10

Westmalle Tripel

€ 3,60

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

SPECIALS
Geniet ook van de heerlijke (seizoens)gerechten op onze wisselende
Specials menukaart.

Biertje van het seizoen, zie speciale aankondiging.

TO GO

WIJNEN
Canelo Estate rood per glas

€ 3,35

Canelo Estate rosé per glas

€ 3,35

Canelo Estate droge witte per glas

€ 3,35

Bereich Nierstein zoete witte per glas

€ 3,35

Geniet ook thuis van ons eten en drinken! Alle items op deze menukaart kunnen
worden meegenomen of afgehaald.

FLEXWERKPLEKKEN
We beschikken over prettige flexwerk- en overlegplekken met gratis Wifi,
heerlijke koffie en voldoende parkeergelegenheid.

Binnenlands gedestilleerd per glas

€ 3,35

Buitenlands gedestilleerd per glas

€ 3,85

BIJ DE BORREL
Broodplankje

Olijfolie, zeezout en tapenade.

Lekker plankje

Kip filet, chorizo, kaas, olijven, tapenade en brood.

Bitterballen
8 stuks.

Bittergarnituur

Diverse hapjes 12 stuks.

€ 4,20
€ 5,30
€ 4,35
€ 6,85

SNACKS
Patat
Patat

Mayo, ketchup of curry.

Patat

Saté saus.

Patat speciaal
Mayo, curry, ui.

Patat oorlog

Satésaus en ui.

€ 2,35
€ 2,90
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Kroket

€ 1,95

Frikandel

€ 1,95

Kaassoufflé

€ 1,95

Broodje frikandel / kaassoufflé / kroket

€ 2,65

BATENSTEINBUITEN
BatensteinBuiten is gratis toegankelijk voor individuen (kinderen onder de 10 jaar altijd
met begeleider) van 31 maart tot 28 oktober 2019. Bij groepen met meer dan
8 personen zoals kinderfeestjes, schoolreisjes en familiefeesten en bij (semi)commercieel
gebruik van de faciliteiten bieden wij aantrekkelijke arrangementen. We bespreken dit
graag met je.
Midgetgolf
Per persoon per rondje van 12 holes: € 4,20.
Huur en reservering
Heb je specifieke vragen betreffende de huur of reservering van BatensteinBuiten
neem dan gerust contact met ons op via horeca@woerdensport.nl

Het is niet toegestaan eigen consumpties te nuttigen in BatensteinBuiten.

KINDERFEESTJES
in BatensteinBuiten

KnapzakFeestje
Bij dit feestje krijg je een knapzakje met allerlei lekkers, met allerlei
lekkers en een ijsje. Je krijgt een picknickkleed mee en je kan buiten
zelf je plekje zoeken om te eten en te spelen.

€ 8,45 p.p.

SpeelFeestje
Spelen in BatensteinBuiten, lekker eten in de verjaardagshut met
frietje, snack, drinken en een ijsje.

€ 8,95 p.p.

High-Lemonade Speelfeestje
Spelen in BatensteinBuiten, lekker eten in de verjaardagshut met
zoete en hartige lekkernijen.

€ 11,45 p.p.

MidgetgolfFeestje
Spelen in BatensteinBuiten met een ronde midgetgolf van 12 holes!
Daarna lekker eten in de verjaardagshut met frietje, snack, drinken en
een ijsje.

€ 13,45 p.p.

OPENINGSTIJDEN
Batenstein Eten & Drinken
Kijk voor de actuele openingstijden op de website www.batensteinwoerden.nl.
BatensteinBuiten
Geopend van van 31 maart tot 2 september 2019 van 9.00 - 20.00 uur en
van 2 september tot 28 oktober 2019 van 9.00 - 19.00 uur. (Tenzij het eerder donker is.)

BATENSTEIN

