Beste Gasten,
Welkom bij Eethuis ’t Pleintje.
Sinds 1988 zijn wij gevestigd aan het Leurse van Bergenplein. Met veel passie en hart voor
de zaak, zijn wij uitgegroeid van een Cafetaria Croissanterie tot een sfeervol Eethuis voor
jong en oud, waar gastvrijheid, goede service en kwaliteit voorop staan.
U kunt bij ons terecht voor zowel lunch als diner. Uw avondje uit begint bij ons met een
gratis voorafje en ook een nagerechtje krijgt u van het huis. Wij bieden u dit graag aan als
bijdrage aan een gezellig avondje uit en als dankbaarheid dat u ons steeds weer een bezoek
brengt.
Onze uitgebreide menukaart bevat voor ieder wat wils; van heerlijk vers belegde broodjes en
sandwiches met huisgemaakte producten tot vlees - en visgerechten om je vingers bij af te
likken, van onze overheerlijke friet tot een lekkere frisse gezonde salade, wij hebben het
allemaal in ons assortiment. Uiteraard hebben wij ook aandacht voor de klant met een
dieetwens. Zo bieden wij vegetarische maaltijden aan alsmede glutenvrije en/of lactosevrije
gerechten.
Welke maaltijd u ook kiest, u kunt ervan verzekerd zijn dat elk gerecht met veel zorg en
verse streekproducten wordt bereid. Reeds 20 jaar halen wij onze producten bij ‘de boer’ in
onze streek. De bewegwijzering geeft u inzicht met welke lokale bedrijven wij samenwerken
en met wie wij ernaar streven om de hoogst mogelijke kwaliteit te bereiken van onze
maaltijden.
Voordat wij u een smakelijke avond toewensen, informeren wij u nog graag over onze
cateringmogelijkheden. Met gepaste trots kunnen wij vermelden dat ruim 300 bedrijven
reeds tot ons vaste klantenbestand behoren en graag gebruik maken van onze optimale en
snelle service en kwaliteitsproducten. Ook voor een catering gelegenheid bij u thuis kunt u
bij ons terecht. Door onze schat aan ervaring, uitgebreid assortiment en servicegerichtheid
kunnen wij aan al uw wensen voldoen. Wij helpen u graag om het feest te creëren dat u voor
ogen heeft.
Wij hopen op vele smakelijke momenten met u.
Eet Smakelijk!
Team ‘t Pleintje

Frites
Bord frites zonder
Bord frites mayonaise
Bord frites satésaus
Bord frites mayonaise/satésaus
Bord frites speciaal
Bord frites moeilijk
Bord frites half/om
Bord frites tartaarsaus
Bord frites piccalilly
Bord frites joppiesaus

3,40
4,00
4,60
4,85
4,60
5,50
5,00
4,70
4,70
4,70

Bord frites zonder groot
Bord frites mayonaise groot
Bord frites satésaus groot
Bord frites mayonaise/satésaus groot
Bord frites special groot
Bord frites moeilijk groot
Bord frites half/om groot
Bord frites tartaarsaus groot
Bord frites piccalilly groot
Bord frites joppiesaus groot

Frites met toppings
Frites pulled chicken saté & bacon

9,75

Frites chili beef

9,75

Frites pulled beef & bacon

9,75

Frites pulled pork ketjap

9,75

Frites met pulled chicken, smokey bacon, uitjes en pindasaus

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

Frites met pulled beef, smokey bacon, tomatensaus en paprika

Frites met pulled pork, zoete ketjap en uitjes

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

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
Grizly
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
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

Schnitzel

13,00

Schotel stoofvlees

9,00

Kipsaté

11,00

Belse saté

11,00

Spaanse saté

14,00

Gegrilde halve haan

11,00

Shoarma

12,50

Spareribs

v.a. 12,50

Runderhaasbiefstuk 180 gram, eventueel geserveerd met pepersaus of stragnoffsaus

Varkensschnitzel 225 gram, geserveerd met champignonsaus of zigeunersaus

Drie stokjes kipsaté met satésaus

Gekruide varkensspies met ui en satékruiden

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

Gegrilde en gekruide halve kip

Gebakken en gekruide varkensreepjes

Keuze uit klein (250 gram) of groot (450 gram)

Varkenshaas

14,50

Hete kip

13,75

Kipfilet Naturel

12,00

Piri Piri

14,50

Boerenfrites

11,50

Herenboerenfrites

14,50

Mals gebakken varkenshaas. Geserveerd met champignonsaus of pepersaus

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

Gebakken kippendij stukjes met paprika en zoete Piri saus

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

Twee gebakken speklappen. Geserveerd met gebakken champignons en ui

Vleesschotels

Inclusief frites of Mexicaanse aardappeltjes en salade!

Kip Shanghai

12,50

Gyros

14,00

Döner

14,00

Frites met warmvlees

11,00

Kapsalon

12.00

Leurse spies

15,50

Roerbak stroganoff

15,50

Burger deluxe

12,25

Hamburger special

14,50

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

Gebakken en gekruide vleesreepjes. Geserveerd met ui en tzatzikisaus

Gebakken dunne vleeslapjes. Geserveerd met knoflooksaus

Versgebakken plakjes fricandeau. Geserveerd met champignonsaus

Frites met döner en kaas uit de oven

Biefstuk, kipfilet en een varkenshaas aan een spies. Gemarineerd en afgewerkt met Zeeuwse Spek, garnaal en sesamzaadjes

Gebakken biefstukreepjes, stroganoff kruiden, spekblokjes, uienringen en sesamzaadjes

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

Versgebakken burger (rund), sla, augurk, cheddar, gebakken bacon, gebakken ei en een gefrituurde uienring

Visschotels

Inclusief frites of Mexicaanse aardappeltjes en salade!
Frites

Kibbeling

14,50

Lekkerbekje

12,50

Inktvisringen

12,00

Butterfly garnalen

12,50

Zalmmoot

15,00

Sliptongetjes

16,00

Kabeljauwfilet

14,00

Verse, gepaneerde en gefrituurde stukjes heekfilet. Geserveerd met ravigottesaus

Verse, gepaneerde en gefrituurde heekfilet. Geserveerd met ravigottesaus

Gepaneerde en gefrituurde inktvisringen. Geserveerd met knoflooksaus

Gepaneerde en gefrituurde grote garnalen

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

Drie verse sliptongetjes uit de roomboter

Verse kabeljauwfilet, gebakken in de roomboter. Geserveerd met een vissausje

Indische gerechten

Inclusief atjar tjampoer en kroepoek!

Nasi of bami

8,25

Nasi of bami speciaal

12,25

Macaroni of spaghetti

8,25

Macaroni of spaghetti speciaal

12,25

Nasi of bami met kipfilet

12,50

Nasi of witte rijst met piri piri

13,00

Nasi of witte rijst met hete kip

14,00

Nasi of bami. Geserveerd met ham, gebakken ei en satésaus.

Nasi of bami. Gereserveerd met ham, gebakken ei en 3 stokjes saté

Macaroni of spaghetti. Geserveerd met ham en gebakken ei

Macaroni of spaghetti. Geserveerd met ham, gebakken ei en 3 stokjes saté

Nasi of bami. Geserveerd met ham, gebakken ei en gebakken kipfilet

Nasi of witte rijst. Geserveerd met gebakken kippendij stukjes, champignons, paprika en piri saus

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

Panini’s
Panini ham / kaas / tomatentapenade

5,25

Panini kip / kaas / pesto

5.75

Panini tonijn / kaas / tomatensaus

6,00

Kindermenu
Crazy box

5,50

Kindermenu

6,00

Pannenkoek

5,50

Frites, 3 mini snacks, frisdrank en een verassing. Gepresenteerd in een vrolijke kinderbox

Frites, frikandel of kroket of knakworst, appelmoes en frisdrank

Broodjes van het huis
Triootje

7,50

Kwartetje

9,00

Wrap kip

9,00

Wrap met vis

10,50

Superbol ei

6,00

Superburger

8,50

Bol Gerookte kip

7,75

Duootje

18,00

Broodjes Highlands

5,25

Broodje carpaccio

8,00

Broodje ‘’De Zeeuw’’

5,75

Broodje Martino

4,75

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

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

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

Met gerookte zalm, roomkaas en sla

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

Versgebakken burger (rundvlees), gebakken ui, gebakken champignons, gebakken ei en saus

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

Plank voor twee personen met tortilla met kipfilet, kleine broodjes, ger. Zalm, geb. eitje, pastasalade en salade van de dag

Gehaktbal uit de jus. Geserveerd met gebakken uitjes en satésaus

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

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

Broodje met verse huisgemaakte filet American, zigeunersaus, tabasco, cayennepeper, rauwe ui en augurk

Warme belegde broodjes

Frites

Broodje hamburger

5,25

Broodje warm vlees

5,25

Broodje gebakken speklap

5,50

Broodje gehaktbal

4,25

Broodje lekkerbek

6,50

Broodje gebakken kipfilet

5,00

Broodje hete kip

5,50

Broodje kipsaté

6,50

Broodje kipburger

4,25

Broodje gebakken ei

3,00

Broodje beenham

5,00

Broodje bief stroganoff

9,00

Versgebakken burger (rund) met saus en aankleding naar keuze

Gebakken fricandeau plakjes. Geserveerd met champignonsaus

Gebakken speklapjes met andalousesaus

Keuze uit gehaktbal uit de jus of uit de frituur

Vers gepaneerde en gefrituurde heekfilet

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

Drie stokjes kipsaté. Geserveerd met satésaus uit eigen keuken

Versgebakken plakjes beenham. Geserveerd met mosterdsaus

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

Tosti

Extra dik brood. Keuze uit wit, bruin of maïs

Tosti originale

4,25

Tosti Hawaii

4,50

Tosti banana

4,75

Tosti Italiana

5,00

Tosti salmon

6,50

Tosti tonijn

5,25

Tosti Old Dutch

5,25

Tosti serano

5,50

Tosti bacon special

6,00

Met kaas en ham

Met kaas, ham en ananas

Met kaas, banaan en brie

Met kaas, salami en Deense saus

Met kaas, gerookte zalm, kruidenkaas en rucola

Met kaas, tonijn en tomaat

Met oude kaas, salami, tomatentapenade

Met kaas, rauwe ham, schouderham, pesto

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 salade
Broodje gyrossalade
Broodje bourgondische kipsalade
Broodje surinaamse eisalade

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 American
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

Sandwiches

Alle sandwiches zijn belegd met sla, tomaat en komkommer!

Clubsandwiches

7,00

Sandwich beenham

5,75

Sandwich bacon

6,25

Sandwich kipfilet

5,75

Sandwich gezond

5,00

Sandwich eisalade

4,75

Sandwich meatball

6,25

Sandwich tonijn

5,75

Sandwich gerookte zalm

8,00

Sandwich ‘’De Leurenaar’’

6,50

Drie geroosterde boterhammen (wit of bruin) met kipfilet, spekjes, ham, eitje, sla, tomaat en komkommer

Met versgebakken beenham, ei en pesto

Met gebakken bacon, pesto

Met gerookte kipreepjes, ei en ravigottesaus

Met ham, kaas, ei en chilimayonaise

Met eisalade

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

Met tonijnsalade

Met gerookte zalm, roomkaas en rode ui

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

Uitsmijters

3 boterhammen. Keuze uit wit, bruin of maïsbrood!

Uitsmijter ham en kaas

6,50

Uitsmijter rosbief

7,00

Uitsmijter champignon / spek

10,00

Boerenomelet

10,50

Uitsmijter oude kaas / beenham / bieslooksnippers

8,75

Gebakken spekreepjes, paprika, champignons, prei en kruiden

Soepen
Iedere week twee verse soepen, laat uw verassen!

4,75

Erwtensoep

6,25

Mandje stokbrood met kruidenboter

3,50

Geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Vers erwtensoep. Geserveerd met katenspek en bruin stokboord

Maaltijdsalades

Zowel voor de lunch als diner!

Huzarensalade

7,00

Vissalade

12,00

Carpaccio runderhaas

9,00

Salade met tonijn

9,25

Salade gerookte kip

9,50

Carpaccio kipfilet

9,50

Met stokbrood en kruidenboter

Met stokbrood en kruidenboter

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

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

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

Met rucola, kipfilet, perzik, avocado, pijnboompitjes

Pizza
Pizza vega

9,50

Pizza Hawaii

11,50

Pizza döner

12,50

Pizza salami

12,50

Pizza tonijn

13,00

Pizza gorgonzola

13,00

Tomatensaus, groenten en kaas

Tomatensaus, ham, ananas en kaas

Tomatensaus, döner, paprika, kaas en knoflooksaus

Tomatensaus, salami, paprika, rode pepers en kaas

Tomatensaus, tonijn, kappertjes, ui en kaas

Tomatensaus, gorgonzola, broccoli, walnoten, oregano, mozzarella

IJs en sorbets
Ijscoupe ’t Pleintje

6,25

Bananen royal

5,25

Dame blanche

5,25

Dame Noire

5,25

Summer sorbet

5,25

Drie bollen schepijs, met verse vruchten en slagroom

Drie bollen schepijs, banaan, chocoladesaus en slagroom

Drie bollen schepijs, slagroom en chocoladesaus

Drie bollen chocolade schepijs, slagroom en chocoladesaus

Drie bollen schepijs, vers zomerfruit, slagroom

