
FRIETHUYS
HAMERSHOF
CAFETARIA  | LUNCHROOM  | CATERING

OPENINGSTIJDEN:

Maandag:    Gesloten
Dinsdag - Zaterdag: 10.30 - 21.00 
Zondag:    15.00 - 20.00

friethuys-hamershof.nl

CATERING
Wij verzorgen graag uw catering. Van 

salades, buffetten tot aan uw
complete bedrijfsfeest. Met persoonlijk 

contact, flexibele mogelijkheden en
binnen elk budget.

Kijk op cateringevents.nl voor alle 
mogelijkheden.

KOUDE DRANKEN BORRELHAPJES
Bitterballen 8 st.   € 3,60
Bittergarnituur 8 st.   € 4,40 
Kaastengels 6 st.   € 4,20
Vlammetjes 6 st.   € 4,80
Mega garnituur 24 st.  € 12,50

Coca Cola    € 2,20
Coca Cola Zero   € 2,20
Fuze tea sparkling   € 2,30
Fuze tea green    € 2,30 
Fanta orange    € 2,20
Fanta cassis    € 2,20
Sprite     € 2,20
Tonic     € 2,20
Bitter lemon    € 2,20
Rivella     € 2,30
Chaudfontaine rood   € 2,20
Chaudfontaine blauw  € 2,20
Verse jus d’orange   € 3,00
Appelsap    € 2,30
Fristi     € 2,20
Chocomel    € 2,20

WARME DRANKEN
Koffie     € 2,20
Cappuccino    € 2,50 
Koffie verkeerd    € 2,50
Latte macchiato   € 2,70
Espresso     € 2,20
Dubbele espresso   € 2,50
Warme chocomel   € 2,70
Thee     € 2,50
Verse muntthee    € 3,00

SOFTIJS
Kinderijsje    € 1,00
Reuzebeker    € 1,50
Normaal softijs   € 1,80
Groot softijs    € 2,20
Discodip          + € 0,20
Nootjes           + € 0,20

MILKSHAKE

Milkshake klein   € 2,00
Milkshake middel   € 2,40
Milkshake groot   € 2,80

Keuze uit vanille, aardbei, banaan of 
chocolade.

GEBAK
Appelgebak    € 3,00
Aardbeiengebak   € 3,50
Slagroom         + € 0,40

SOFTIJS COUPES
Coupe Friethuys   € 5,50 
Verse aardbeien met softijs en slagroom.
Coupe blanke dame   € 5,00 
Chocoladesaus met softijs en slagroom.
Sorbet     € 4,50 
Softijs met vruchtenmix en slagroom.



FRITES

SAUZEN

SNACKS

FRITES SPECIALS MAALTIJDEN

BROODJES

Boerenfrites     € 5,00
Frites met champignons, ui, paprika en satésaus.
De Waterlinie    € 5,00
Frites met stoofvlees, champignons en uien.
Amerikaans    € 6,50
Frites overgoten met bolognesesaus.

Warm vlees speciaal   € 7,50 
Kort gebakken fricandeau geserveerd met 
champignons, ui en satésaus.
Beenham    € 6,50
Warme beenham geserveerd met mosterddressing. 
Carpaccio    € 8,50
Vers gesneden carpaccio met truffelmayonaise, 
pijnboompitten en oude kaas.
Gerookte zalm    € 9,50
Gerookte zalm met kruidenkaas, rode ui en 
pijnboompitten.
Brie      € 7,00
Gegratineerde brie met honing en walnoten. 
Losse burger naar keuze    v.a. € 4,75
Keuze uit een van de burgers bij het kopje 
maaltijden. Geserveerd als losse burger.

Keuze uit witte pistolet, bruine bol of 
Italiaanse bol. 

New York burger    € 14,50 
300 gram hamburger met cheddar, BBQ saus, 
gefrituurde uienringen en bacon.
Alabama burger    € 9,95
Verse burger met cheddar, augurk, mayonaise, 
curry en jalapeños.
Hamershof burger   € 8,50
Verse burger met gebakken ui, cheddar,  
mayonaise en curry.
John Lennon burger   € 6,95 
Vegetarische burger met cheddar, gebakken ui, 
augurken, tomaat en komkommer.
All-American burger    € 7,50
Verse burger met gebakken champignons, ui en 
zigeunersaus.
Dutch burger     € 6,75 
Verse burger met gebakken ui en speciaalsaus.
Crispy chicken burger  € 6,50
Knapperige kipburger met sla, tomaat, 
komkommer en joppiesaus.
Kipsaté     € 11,50
Kipsaté geserveerd met kroepoek en satésaus. 
Extra stokje kipsaté + € 2,50   
Schnitzel     € 9,95
Knapperige schnitzel met een schijfje citroen.
Schnitzel speciaal   € 11,50
Knapperige schnitzel met champignons, ui en een 
schijfje citroen.
Oosterse schotel   € 9,95
Keuze uit bami of nasi, geserveerd met één stokje 
kipsaté, ham, gebakken ei en satésaus.  
Extra stokje kipsaté + € 2,50  
Biefstuk 150 gram   € 13,50
Verse biefstuk geserveerd met champignons, ui en 
pepersaus of champignonsaus. 
Biefstuk van 300 gram + € 4,00 
Carpaccio salade   € 9,95
Verse carpaccio met kaas, tomaat, komkommer, 
croutons, ei, radijs en truffelmayonaise. 
Geserveerd met een knapperig broodje.
Gerookte zalm salade  € 9,95
Verse gerookte zalm met truffelmayonaise, rode 
uien, tomaat, komkommer, augurk, croutons, 
ei, kappertjes en olijfolie. Geserveerd met een 
knapperig broodje.

Wij serveren alle maaltijden met frites, 
mayonaise en rauwkostsalade.

Bord frites normaal   € 2,00
Bord frites groot   € 3,50
Bord rasfrites normaal  € 2,00
Bord rasfrites groot   € 3,50

Mayonaise, curry, ketchup  € 0,40
Speciaal, oorlog   € 0,60
Satésaus, joppie, BBQ-saus € 0,50
Knoflooksaus, zigeunersaus € 0,60

Rundvleeskroket    € 1,90 
Groentekroket    € 2,20 
Kalfsvleeskroket    € 2,20 
Kwekkeboom kroket    € 2,20
Satékroket    € 2,20 
Frikandel      € 1,80 
Bamischijf     € 2,00 
Nasischijf     € 2,00 
Kaassoufflé     € 2,00 
Ham/kaassoufflé    € 2,00 
Loempia     € 4,90 
Gehaktbal     € 4,10 
Shoarmarol     € 3,00 
Mexicano     € 2,70
Pikanto     € 2,20 
Smulrol      € 3,00 
Sitostick      € 3,00 
Kipcorn     € 2,20
Kipnuggets 6 st.    € 3,50 
Berenhap     € 3,50 
Braadworst     € 2,50 
Portie kipsaté van 3 stokjes € 7,50 
Los broodje     € 0,50
Hotwings 3 st.    € 2,95
Hotwings 6 st.    € 5,40

TOSTI’S
Klassiek     € 3,50 
Tosti met ham en kaas geserveerd met tostisaus.
Vegetarisch    € 3,50
Tosti met kaas en tomaat geserveerd met 
tostisaus.
De luxe     € 5,50
Uitgebreide tosti met ham, kaas, tomaat, ui en 
champignons geserveerd met tostisaus.


