
     
     DE TIKKIE BORRELTIP
     Heerlijke borrelplank met 
     allerlei hapjes van de 
     Kadofabriek! Geschikt
     voor 2 personen              
                               16.50  

HUISGEMAAKTE SOEP
Geserveerd met vers afgebakken brood en kruidenboter

Tomatensoep 5.95

Soep van de dag
Onze medewerkers vertellen u graag welke soep we serveren

MAALTIJDSALADES
Geserveerd met vers afgebakken brood en kruidenboter

Ceasarsalade 12.50

Sla, gerookte kip, spek, croutons, parmezaanse kaas 
en de Heerlijckheiddressing
Geitenkaassalade 12.50

Verschillende slasoorten, geitenkaas met honing 
uit de oven, zongedroogde tomaatjes, walnoten 
en honing-mosterddressing
Carpaccio à la Tikkie 13.50

Carpaccio, rucola, zongedroogde tomaatjes, 
parmezaanse kaas, pijnboompitten en 
de beroemde Heerlijckheiddressing

BROODJES 
Clubsandwich kip 10.95

3 geroosterde sneeën brood rijk belegd met 
sla, bacon, kipfilet, tomaat, komkommer, ei en 
parmezaanse kaas. Geserveerd met chips
Clubsandwich zalm 11.95

3 geroosterde sneeën brood rijk belegd 
met rucola, kruidenroomkaas, gerookte zalm, 
komkommer en rode ui. Geserveerd met chips
Clubsandwich carpaccio 11.95

3 geroosterde sneeën brood rijk belegd
met rucola, pijnboompitten, parmezaanse kaas, 
zongedroogde tomaatjes, carpaccio en
truffelmayonaise. Geserveerd met chips
Broodje carpaccio 10.50

Rustiek broodje met pesto, carpaccio, 
pijnboompitjes, parmezaanse kaas, rucola, 
zongedroogde tomaatjes en Heerlijckheiddressing

Big Tikkie Burger (ook      ) 10.50

Een heerlijk broodje hamburger met sla, 
cheddarkaas, tomaat, augurk en gebakken ui
- met friet - met friet 12.50

Big Kippie Burger 10.50

Een heerlijk broodje krokante kipburger met sla, 
tomaat, gebakken bacon en rode ui
- met friet - met friet 12.50

Broodje brie  9.50

Rustiek broodje met lauwwarme brie, honing en 
walnoten
Broodje kroket (ook      ) 9.50

2 bourgondische kroketten op 2 sneden brood
Broodje uitsmijter (ook      ) 9.50

2 eieren gebakken met ham en kaas op 
2 sneden brood
Broodje gerookte zalm 10.50

Rustiek broodje met roomkaas, dungesneden 
gerookte zalm, rucola en mosterd-dillesaus
Tosti ham of kaas 5.25

Tosti ham / kaas 5.75

Tosti ham / kaas / ananas 6.25

12-uurtje ’n Tikkie Anders (ook      ) 12.95

Kopje soep, 2 sneden brood met 
een bourgondische kroket en 
een uitsmijter ham/kaas
Proeverij ’n Tikkie Anders 13.50

Een trio van rustieke broodjes, belegd 
met brie, carpaccio en gerookte zalm, 
geserveerd met onze huisgemaakte tomatensoep
Lunchplank om te delen (ook      ) p.p.12.95

Laat u verrassen door onze chef!
Volwassen portie friet (ook      ) 6.95

Met salade en een snack
Puntzak friet met fritessaus 3.95

VOOR DE KIDS
Pannenkoek 5.-

Met stroop/poedersuiker
Pannenkoek ’n Tikkie Anders 7.50

Versier je pannenkoek zelf met lekkere snoepjes!
Portie poffertjes 5.-

12 poffertjes met roomboter & poedersuiker
Friet met snack (ook      ) 5.50

Geserveerd met fritessaus en appelmoes 
Kinderijscoupe 5.95

2 bolletjes vanilleroomijs met slagroom en snoepjes

Omdat we werken 

met mensen met 

een verstandelijke 
beperking, bestaat de 
kans dat u ’n tikkie 

langer moet wachten.



TIKKIE SPECIALS        7.95

Latte appeltaart deluxe
Latte macchiato met appeltaartsiroop
en een punt appeltaart met slagroom
Latte red velvet deluxe
Latte macchiato met red velvet siroop
en red velvet cake met slagroom

ALS AFSLUITER
IJscoupe ’n Tikkie Anders 6.95

3 bollen roomijs met slagroom en een koekje
Dame Blanche 7.50

3 bollen vanille-ijs met slagroom, warme 
chocoladesaus en een koekje

VOOR BIJ DE BORREL
Broodplankje 8.95

Vers afgebakken brood, geserveerd met
kruidenboter en aioli
Bourgondische bitterballen 7.95

8 stuks geserveerd met mosterd en mayo 
Vegetarische bitterballen 7.95

8 stuks geserveerd met mosterd en mayo 
Kaassnacks 7.95

Gevuld met oude kaas (8 stuks) geserveerd met chilisaus
Nacho chips uit de oven 7.95

Met chilisaus, salsasaus, sour cream en kaas
Bittergarnituur mix
(Geserveerd met mayo en curry)
Klein (8 stuks) 6.95

Middel (16 stuks) 13.50

Groot (24 stuks) 18.50

VOOR BIJ DE KOFFIE/THEE
Appeltaart uit eigen keuken 3.75

Appeltaart met slagroom 4.25

Monchoutaart uit eigen keuken 3.95

Cake/brownie uit eigen keuken 2.90

Cake/brownie met slagroom 3.40

Zoete Proeverij 6.95

(Trio van 3 verschillende soorten gebak met een glaasje slagroom)

WARME DRANKEN
Koffie 2.75

Cappuccino 3.25

Espresso 2.75

Dubbele Espresso 3.75

Koffie verkeerd 3.25

Latte Macchiato 3.75

Latte Macchiato Tikkie Anders 4.25

Met siroop naar keuze

Koffie met slagroom 3.25

Thee 2.60

Verse muntthee/verse gemberthee  3.25

Warme Chocomel 3.-

Warme Chocomel met slagroom 3.50

FRISDRANKEN (FLESJE) 
Coca Cola (Regular/Zero)  2.70

Fanta/Cassis 2.70

Bitter Lemon/Tonic/Sprite 2.75

Spa rood/blauw 2.70

Waterfles 75cl met/zonder bubbels 6.50

Lipton Ice tea/Ice tea green/Rivella 2.85

Appelsientje appelsap 2.75

Verse jus d’orange 3.75

Limonadesiroop 1.75

ZUIVELDRANKEN
Chocomel  2.85

Fristi  2.85

Melk 2.50

Karnemelk 2.50

BIEREN (FLESJE) 
Hertog Jan Pilsener 3.25

Leffe Bruin 4.20

Leffe Tripel 4.35

Wieckse Radler 0% 3.95

WIJNEN (GLAS)
Rode huiswijn 4.35

Witte huiswijn droog 4.35

Witte huiswijn zoet 4.35

Rosé huiswijn  4.35

Rode port  4.50

EFFE ’N TIKKIE ANDERS
High tea p.p. (ook      ) 21.50

(Vanaf 2 personen en vooraf reserveren)
Onbeperkt verschillende soorten thee
naar keuze. Daarbij serveren wij een
variatie aan hartige en zoete hapjes
Kinderhigh tea (ook      ) 15.95

High wine/High beer p.p. (ook      ) 23.50

(Vanaf 2 personen en vooraf reserveren)
3 glazen wijn/bier naar keuze met daarbij
lekkere hartige hapjes
Schuif maar aan! 
Elke laatste vrijdagavond van de maand een 
thema-avond met diner. Vraag ons personeel 
voor meer informatie.

Omdat we werken 

met mensen met 

een verstandelijke 

beperking, bestaat de 

kans dat u ’n tikkie 

langer moet wachten.


