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Van Bergenplein 14 4871 CE Etten-Leur Telefoon: 076-5037575
fax: 076-5021708 bestellingen@eethuishetpleintje.nl

www.eethuishetpleintje.nl

Geachte directie en/of medewerkers,

Met trots presenteren wij aan u, als gewaardeerde klant, ons vernieuwde assortiment.
Uitgebreid met tal van schotels, sandwiches en lekkere hapjes. Uw vertrouwen in ons
bedrijf, zullen wij niet beschamen en wij zullen derhalve de groots mogelijke zorg aan de dag
leggen met betrekking tot kwaliteit en hygiëne. Ook onze service en snelheid van leveren zijn
belangrijke speerpunten, waar wij ons personeel vertrouwend mee maken.

Door het groot aantal bedrijven die van onze diensten gebruik maken, alsmede door het
grote assortiment dat wij voeren, is het van essentieel belang dat uw bestellingen ruim van
tevoren binnen zijn. Daarom vragen wij u met klem om uw bestelling uiterlijk 2 uur vooraf
door te geven.

Bestellingen kunt u plaatsen via;
Email ; bestellingen@eethuishetpleintje.nl
Tel;

076-5037575

Fax;

076-5021708

U kunt bij ons 7 dagen per week, het gehele jaar door bestellen!
Bestellingen boven de € 15,00 worden gratis bezorgd, beneden dit bedrag zijn wij
genoodzaakt om een bedrag in rekening te brengen van €3,00 gezien de hoge accijnskosten.

Openingstijden:
Zondag t/m vrijdag 09:30u tot 23:00u
Zaterdag 09:30u tot 22:30u

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en hopen op een smakelijke voortzetting
met uw als relatie!

Broodjes van het huis
Triootje

7,50

3 boterhammen (wit of bruin) met rauwe ham (Serrano), kroket en een gebakken eitje

Kwartetje

9,00

Vier kleine zachte broodjes belegd met kaas, gerookte zalm, kipkerrie en eisalade

Wrap kip

9,00

Met stukjes kippendij, ananas, champignon, paprika, sla, tomaat, komkommer en chilisaus

Wrap met vis

10,50

Met gerookte zalm, roomkaas en sla

Superbol ei

6,00

Bol (wit of bruin), belegd met eisalade, sla tomaat, komkommer en gebakken bacon

Superburger

8,50

Versgebakken burger (rundvlees) geserveerd met saus, een gebakken eitje, ui & champignons

Bol Gerookte kip

7,75

Bol (keuze uit wit of bruin) belegd met kipreepjes, gebakken spekreepjes, sla, tomaat, komkommer en chilisaus

Broodje Highlands

5,25

Gehaktbal uit de jus, geserveerd met gebakken uitjes en satésaus

Broodje Carpaccio (runderhaas)

8,00

Belegd met rucola, komkommer, Parmezaanse kaas, olijf, pijnboompitjes, zongedroogde tomaatjes en dressing

Broodje ‘’De Zeeuw’’

5,75

Belegd met rucola, komkommer, Zeeuws spek, kipfilet en mosterddressing

Broodje Martino
Broodje met huisgemaakte filet Americain, zigeunersaus, tabasco, mosterd, cayennepeper, rauwe ui en augurk

4,75

Warme belegde broodjes

Frites

Broodje Hamburger speciaal

5,25

Versgebakken burger (rund) met sla, augurk, uitjes en saus

Broodje Warm vlees

5,25

Gebakken fricandeau, geserveerd met champignonroomsaus

Broodje Speklap

5,50

Gebakken speklapjes met andalousesaus

Broodje Gehaktbal

4,25

Keuze uit gehaktbal uit de jus of uit de frituur

Broodje Lekkerbek

6,50

Vers gepaneerde en gefrituurde heekfilet

Broodje Kipfilet

5,00

Gebakken kipfilet van de bakplaat, geserveerd met cocktailsaus

Broodje Hete kip

5,50

Gebakken stukjes kippendij met ananas, champignons, paprika, gember en chilisaus

Broodje Kipsaté

6,50

Drie stokjes kipsaté, geserveerd met satésaus uit eigen keuken

Broodje Kipburger

4,25

Broodje Gebakken ei

3,00

Broodje Beenham

5,00

Versgebakken beenham, geserveerd met mosterdsaus

Broodje Bief stroganoff

9,00

Gebakken biefstukreepjes met stroganoff kruiden, uienringen en spekblokjes

Broodje snack
Broodje frikandel
Broodje frikandel speciaal
Broodje goulashkroket
Broodje braadworst

2,60
3,50
3,00
4,00

=

Broodje kroket
Broodje roomkroket
Broodje kalfskroket
Broodje kaassoufflé

2,60
3,10
3,00
3,00

Broodje satékroket
Broodje kipcorn
Broodje mexicano
Broodje viandel

3,00
3,75
4,20
3,60

Uitsmijters

3 boterhammen. Keuze uit wit, bruin of maïsbrood!

Uitsmijter ham en kaas

6,50

Uitsmijter rosbief

7,00

Uitsmijter champignon / spek

10,00

Uitsmijter oude kaas / beenham / bieslooksnippers

8,75

Boerenomelet

10,50

Gebakken spekreepjes, paprika, champignons, prei en kruiden

Soepen
Iedere week keuze uit twee verse soepen. Laat u verassen!

4,75

Geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Erwtensoep

6,25

Verse erwtensoep. Geserveerd met katenspek en bruin stokboord

Mandje stokbrood met kruidenboter

Maaltijdsalades

3,50

Zowel voor lunch als diner!

Huzarensalade

7,00

Met stokbrood en kruidenboter

Vissalade

12,00

Met stokbrood en kruidenboter

Carpaccio runderhaas

9,00

Rucola, komkommer, Parmezaanse kaas, olijven, pijnboompitjes, zongedroogde tomaatjes en dressing

Salade met tonijn

9,25

Met tonijn, sla, ei, rode ui, augurk en mayonaise

Salade gerookte kip

9,50

Met gerookte en gebakken kipreepjes, gebakken spekreepjes, sla, tomaat, komkommer en chilisaus

Carpaccio kipfilet

9,50

Met rucola, kipfilet, perzik, avocado, pijnboompitjes

Rundvleesslaatje klein of groot

v.a.

3,30

Sandwiches

Alle sandwiches zijn belegd met sla, tomaat en komkommer!

Clubsandwich

7,00

Drie geroosterde boterhammen (wit of bruin) met kipfilet, eisalade, spekjes, ham, gebakken eitje en een sausje

Sandwich Beenham

5,75

Met versgebakken beenham, ei en pesto

Sandwich Bacon

6,25

Met gebakken bacon, pesto

Sandwich Kipfilet

5,75

Met gerookte kipreepjes, ei en ravigottesaus

Sandwich Gezond

5,00

Met ham, kaas, ei en chilimayonaise

Sandwich Eisalade

4,75

Sandwich Meatball

6,25

Met gehaktballetjes, tomaatjes, rode ui, mosterd, roomkaas, peterselie en olie

Sandwich Tonijn

5,75

Sandwich Gerookte Zalm

8,00

Met gerookte zalm, roomkaas en rode ui

Sandwich ‘’De Leurenaar’’

6,50

Met versgebakken beenham, jonge kaas, eisalade, roomkaas en rode ui

Sandwich Kaas

4,50

Met kaas, ei en chilimayonaise

Schalen belegde broodjes
Vers belegde broodjes op schaal geleverd; 2 broodjes per persoon
Basic

p.p.

4,50

p.p.

6,00

p.p.

7,25

Belegd met o.a. kaas, ham, kipfilet, rosbief, fricandeau en eisalade

Superieur
Belegd met o.a. diverse huisgemaakte salades, brie, salami, gezond, rosbief en paté

Excellent
Belegd met o.a. luxe huisgemaakte salades, gerookte zalm, ossenworst, paling, parmaham en gezond

Tosti

Extra dik brood. Keuze uit wit, bruin of maïs

Tosti Originale

4,25

Met kaas en ham

Tosti Hawaii

4,50

Met kaas, ham en ananas

Tosti Banana

4,75

Met kaas, banaan en brie

Tosti Italiana

5,00

Met kaas, salami en Deense saus

Tosti Salmon

6,50

Met kaas, gerookte zalm, kruidenkaas en rucola

Tosti Tuna

5,25

Met kaas, tonijn en tomaat

Tosti Old Dutch

5,25

Met oude kaas, salami en tomatentapenade

Tosti Serano

5,50

Met kaas, rauwe ham, schouderham en pesto

Tosti Bacon Special

6,00

Met kaas, gebakken bacon, gebakken ui en champignons

Belegde broodjes
Broodje kipkerrie
Broodje zalmsalade
Broodje krabsalade
Broodje tonijnsalade
Broodje eisalade
Broodje ham/prei salade
Broodje kipsatésalade
Broodje Mexicaanse kipsalade
Broodje gyrossalade
Broodje bourgondische kipsalade
Broodje Surinaamse eisalade

Bruin brood of bol €0,25 meerprijs
3,50
3,75
4,25
3,75
3,50
3,50
3,50
3,75
3,75
3,75
3,50

Broodje tartaar
Broodje filet Americain
Broodje paté
Broodje ossenworst
Broodje gezond
Broodje kaas
Broodje oude kaas
Broodje brie
Broodje roomkaas
Broodje schouderham
Broodje surimisalade

3,75
4,00
4,00
3,75
4,25
2,50
3,25
3,50
3,25
3,00
3,50

Broodje fricandeau
Broodje salami
Broodje ei
Broodje vleeswaren
Broodje ger. zalm
Broodje garnalen
Broodje paling
Broodje sealook
Broodje rosbief
Broodje rauwe ham

3,25
3,50
2,50
3,25
6,00
5,75
5,75
7,00
3,25
3,25

Panini’s
Panini ham / kaas / tomatentapenade

5,25

Panini kip / kaas / pesto

5.75

Panini tonijn / kaas / tomatensaus

6,00

Pizza
Pizza vega

9,50

Tomatensaus, groenten en kaas

Pizza Hawaii

11,50

Tomatensaus, ham, ananas en kaas

Pizza döner

12,50

Tomatensaus, döner, paprika, kaas en knoflooksaus

Pizza salami

12,50

Tomatensaus, salami, paprika, rode pepers en kaas

Pizza tonijn

13,00

Tomatensaus, tonijn, kappertjes, ui en kaas

Pizza gorgonzola
Tomatensaus, gorgonzola, broccoli, walnoten, oregano en mozzarella

13,00

Frites
NORMAAL
Frites zonder
Frites mayonaise
Frites satésaus
Frites mayonaise/satésaus
Frites speciaal
Frites moeilijk
Frites half/om
Frites tartaarsaus
Frites piccalilly
Frites joppiesaus
Frites stoofvlees

2,40
2,90
3,25
3,40
3,25
4,00
3,85
3,75
3,50
3,75
5,00

GROOT
Frites zonder groot
Frites mayonaise groot
Frites satésaus groot
Frites mayonaise/satésaus groot
Frites speciaal groot
Frites moeilijk groot
Frites half/om groot
Frites tartaarsaus groot
Frites piccalilly groot
Frites joppiesaus groot
Frites stoofvlees groot

3,25
3,75
4,25
4,50
4,25
5,00
4,60
4,60
4,35
4,60
6,00

Frites met toppings
Frites pulled chicken saté & bacon

9,75

Frites met pulled chicken, smokey bacon, uitjes en satesaus

Frites chili beef

9,75

Frites met rundergehakt, pittig gekruide tomatensaus, wortel, prei en Jalapeño pepertjes

Frites pulled beef & bacon

9,75

Frites met pulled beef, smokey bacon, tomatensaus en paprika

Frites pulled pork ketjap
Frites met pulled pork, zoete ketjap en uitjes

9,75

Snacks
Frikandel
Frikandel speciaal
Frikandel moeilijk
Frikandel XXL
Frikandel XXL speciaal
Grove frikandel
Viandel
Gehaktbal (jus)
Gehaktbal (frituur)
Mexicano
Bereklauw
Braadworst
Half haantje
Jochempie
Dolle mina
Hamburger
Hamburger speciaal

1,80
2,75
3,50
3,10
4,25
2,25
2,80
3,35
2,90
3,35
3,75
3,20
7,25
3,25
3,25
4,00
5,00

Vleeskroket
1,80
Goulashkroket
2,20
Kalfskroket
2,30
Satékroket
2,30
Van Dobben kroket
2,40
Groentekroket
2,40
Kipchampignonkroket 2,40
Sitostick
3,25
Zigeunerstick
3,25
Shaslick
3,50
Grizzly
3,25
Lekkerbekje
6,00
Loempia kip
4,50
Loempia kip/ham
4,50
Kipburger
4,00
Boutje
2,40
Knakworst
1,75

Saté (kip)
Belse saté (varken)
Bitterballen (9)
Kipnuggets (6)
Kipfingers (6)
Vlammetjes (6)
Mini loempiaatjes (6)
Satérol
Smulrol
Shoarmarol
Kaassoufflé
Ham/kaassoufflé
Bamihap
Bamihap oriëntaal
Nasibal
Kipcorn
Lucifer

5,75
4,90
3,75
3,75
3,75
4,25
4,25
3,25
3,25
3,25
2,40
2,60
2,35
2,35
2,35
2,90
2,90

Knakworst
Pannenkoek
Mexicano

1,75
5,50
3,50

Glutenvrije gerechten
Frikandel
Groentekroket
Rundvleeskroket
Bamihap

2,00
2,00
2,00
2,50

Bitterballen (5)
Groentebitterbal (5)
Kipnuggets (5)

3,50
3,50
3,50

Daarnaast hebben wij glutenvrije mayonaise, currysaus, mosterd en ketchup!

Vleesschotels

Inclusief frites of Mexicaanse aardappeltjes en salade!

Biefstuk

17,50

Runderhaasbiefstuk 180 gram, eventueel geserveerd met pepersaus of stroganoffsaus

Schnitzel

13,00

Varkensschnitzel 225 gram, geserveerd met champignonroomsaus of zigeunersaus

Schotel stoofvlees
Kipsaté

9,00
11,00

Drie stokjes kipsaté met satésaus

Belse saté

11,00

Gekruide varkensspies met ui en satékruiden

Spaanse saté

14,00

Pittig gemarineerde varkenshaasstukjes, bosui, rode pepertjes, gefrituurde uitjes en satésaus

Gegrilde halve haan

11,00

Gegrilde en gekruide halve kip

Shoarma

12,50

Gebakken en gekruide varkensreepjes met knoflooksaus

Spareribs

v.a. 12,50

Keuze uit klein (250 gram) of groot (450 gram), geserveerd met 3 sausjes

Varkenshaas

14,50

Mals gebakken varkenshaas. Geserveerd met champignonroomsaus of pepersaus

Hete kip

13,75

Gebakken kippendij stukjes met ananas, champignons, paprika en gember, geserveerd met chilisaus

Kipfilet Naturel

12,00

Piri Piri

14,50

Gebakken kippendij stukjes met paprika en zoete piri piri saus

Boerenfrites

11,50

Frites geserveerd met gebakken spekreepjes, paprika, champignons, prei en kruiden

Herenboerenfrites
Twee gebakken speklappen, geserveerd met gebakken champignons en ui

14,50

Vleesschotels

Inclusief frites of Mexicaanse aardappeltjes en salade!

Kip Shanghai

12,50

Kippendij stukjes uit de wok in Oosterse saus, geserveerd met 4 seizoensgroenten

Gyros

14,00

Gebakken en gekruide vleesreepjes, geserveerd met ui en tzatzikisaus

Döner

14,00

Gebakken dunne vleeslapjes, geserveerd met knoflooksaus

Frites met warmvlees

11,00

Versgebakken fricandeau, geserveerd met champignonroomsaus

Kapsalon

12.00

Frites met döner en kaas uit de oven, geserveerd met knoflooksaus

Roerbak stroganoff

15,50

Gebakken biefstukreepjes, stroganoff kruiden, spekblokjes, uienringen en sesamzaadjes

Burger Deluxe
Versgebakken burger (rundvlees), cheddar, gebakken ei, gerookte spek, gefrituurde uienring en barbecuesaus

12,25

Visschotels

Inclusief frites of Mexicaanse aardappeltjes en salade!
Frites

14,50

Kibbeling
Verse, gepaneerde en gefrituurde stukjes heekfilet, geserveerd met ravigottesaus

12,50

Lekkerbekje
Verse, gepaneerde en gefrituurde heekfilet, geserveerd met ravigottesaus

12,00

Inktvisringen
Gepaneerde en gefrituurde inktvisringen, geserveerd met knoflooksaus

12,50

Butterfly garnalen
Gepaneerde en gefrituurde grote garnalen, geserveerd met remouladesaus

15,00

Zalmmoot
Verse malse zalmmoot. Gebakken in roomboter of van de bakplaat

16,00

Sliptongetjes
Drie verse sliptongetjes in roomboter gebakken

14,00

Kabeljauwfilet
Verse kabeljauwfilet, gebakken in roomboter, geserveerd met een vissausje

Indische gerechten

Inclusief atjar tjampoer en kroepoek!

Nasi of bami

8,25

Geserveerd met ham, gebakken ei en satésaus

Nasi of bami speciaal

12,25

Gereserveerd met ham, gebakken ei en 3 stokjes saté

Macaroni of spaghetti

8,25

Geserveerd met ham en gebakken ei

Macaroni of spaghetti speciaal

12,25

Geserveerd met ham, gebakken ei en 3 stokjes saté

Nasi of bami met kipfilet

12,50

Geserveerd met ham, gebakken ei en gebakken kipfilet

Nasi of witte rijst met piri piri

13,00

Geserveerd met gebakken kippendij stukjes, champignons, paprika en piri piri saus

Nasi of witte rijst met hete kip
Geserveerd met gebakken kippendij, champignons, paprika, ananas, gember en chilisaus

14,00

Dagschotels
Van maandag t/m vrijdag kunt u zelf uw menu samenstellen.
U kunt een keuze maken uit onderstaande soepen, aardappelen, groenten, vlees en desserts.
Een dagschotel bestaat uit: soep, aardappelen, groenten, vlees en een dessert. Vast bedrag van 14,00 euro!
Eventueel te bestellen zonder soep, voor een bedrag van 12,50 euro!
Soepen
Iedere week 2 soorten soep
Erwtensoep (2 euro meerprijs)
Aardappelen
Aardappelkroketten
Gebakken aardappelen
Gebakken aardappelen met spekjes (2,50 euro meerprijs)
Frites
Gekookte aardappelen
Mexicaanse aardappeltjes
Vlees
Schnitzel
Kipschnitzel
Hachee
Gehaktbal
Kipfilet
Vis
Lekkerbekje (4,50 euro meerprijs)
Kibbeling (4,50 euro meerprijs)

Groenten
Bloemkool
Boontjes
Broccoli
Spruiten

Erwten/wortelen
Rode kool
Spinazie
Broccoli mix

Desserts
Vla
Yoghurt
Kwark

Appel
Banaan
Kiwi/mandarijn

Divers
Hutspot met hachee (12,50 euro)
Boerenkoolstamp met hachee, gehaktbal
of rookworst (12,50 euro)

Iets te vieren?
Wij nemen graag al uw zorgen uit handen!
Voor al uw recepties, borrels, verjaardagen, enzovoorts!

Borrelhapjes
Mix van 12 soorten snacks. Geleverd op schaal, inclusief 3 sausjes.
Vegetarische snacks ook mogelijk!
Mini snacks 50 stuks
Mini snacks 75 stuks
Mini snacks 100 stuks

22,50
33,75
45,00

Vissalade (met 8 soorten vis)
Vleessalade (met 8 soorten vlees)
Stokbrood wit groot
Stokbrood wit super
Stokbrood meergranen

p.p.
p.p.

12,50
12,50
2,25
2,75
2,75

Kruidenboter bakje klein of groot

v.a.

3,00

Stokbroodhapjes
Stokbroodhapjes met paling of gerookte zalm
Kaasprikkers
Rauwe ham / roomkaasrolletje
Gevulde eieren
Gevulde tomaten
Mini belegde broodjes met vleeswaren

p. st.
p. st.
p. st.
p. st.
p. st.
p. st.
p. st.

1,50
2,25
1,90
1,90
1,95
1,95
1,65

Schaaltje gepaneerde garnalen (10 stuks)
Schaaltje inktvisringen (10 stuks)
Tempura wasabi garnalen (4 stuks)
Teriyaki Satéspies (3 stuks)
Tapasschotel (inclusief brood)

p.p.

6,50
8,00
7,00
5,00
12,50

Kipsaté (3 stuks)
Hete kip
Drumsticks
Mini balletjes

p.p.
p. st.
p. st.

5,75
7,00
2,25
1,50

Barbecue
(5 soorten vlees, 3 sausjes, stokbrood, kruidenboter, rauwkost, aardappelsalade)
Barbecue huur
(inclusief gas en schoonmaak)
Statafels huur
Stoelen huur
Tafels huur
Bestek huur

op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

Leveren van diverse dranken (frisdranken, bieren, wijnen) ook mogelijk! Vraag erna!

Dranken
Blikje frisdrank o.a. Coca-Cola, Fanta, Sprite
½ liter flesje frisdrank o.a. Coca-Cola, Fanta, Sprite
½ liter flesje frisdrank o.a. Ice Tea, Fristi, Chocomel
Flesje Fristi of Chocomel
Blikje Heineken of Jupiler
Verse Jus

1,80
2,25
2,50
3,50
2,00
3,75

½ liter melk
1 liter melk
½ liter karnemelk
1 liter karnemelk
1 liter jus d’orange (pak)

2,00
2,50
2,00
3,00
3,75

Milkshakes, Smoothies & Vers fruit
4 smaken milkshakes: aardbei / banaan / vanille / chocolade
Klein
2,30
Middel
2,90
Groot
3,95
Smoothies

4,00

Vers fruit (bakje)

3,50

IJs
Beker softijs:
Klein
Middel
Groot

3,40
4,20
4,80

Ice & Fruity (ijs met vruchten op siroop)

4,40

