BORRELKAART
MENEER SMIT GROOT CAFÉ


HIGH BEER: 3 verschillende biertjes met
bijpassende koude en warme hapjes

17.50

HIGH WINE: 3 verschillende wijntjes met
bijpassende koude en warme hapjes

17.50



nachochips met chilisaus

2.95



puntzak friet met mayonaise

2.95



gemarineerde olijven

3.50



brood met knoflooktomatendip en
kruidenboter

3.95



oosterse kipspiesjes, 5 stuks

5.95



portie hollandse kaas met amsterdamse
uien en mosterd

4.75

nachos met kaas, avocado, jalapeños
en crème fraîche

5.25







bitterballen, 8 stuks / 15 stuks



bittergarnituur, 10 stuks

6.25



krokant gefrituurde garnalen, 8 stuks
met chilimayonaise

7.50



kaasloempia, 8 stuks

6.95



vleesborrelplank
(diverse soorten worst en ham met mosterd)



4.25 / 8.00

9.95

kaasborrelplank
(met kletzenbrood en stroop)

9.95

OUDE KLAPSTRAAT 78
6602 AG WIJCHEN
WWW.MENEERSMITWIJCHEN.NL
www.facebook.com/MeneerSmitWijchen

Op 18 november 1981 verhuisde het oude
postkantoor van de Burchtstraat in Wijchen naar een
nieuw pand aan de Oude Klapstraat 78. De
toenmalige directeur was de heer Ton Smit. In
december 2015 staat er op diezelfde plek wederom
een totaal nieuw gebouw. Hierin bevindt zich de
bioscoop
van
Cinema
Roma
én
een
horecagelegenheid: MENEER SMIT.
Wij heten je van harte welkom in Meneer Smit, Groot Café.
Een ontmoetingsplek voor jong en oud. Ons bedrijf beschikt
over een restaurant, eetbar en café, met ruim 100 zitplaatsen,
verdeeld over 2 verdiepingen. Bovendien hebben we op de
eerste verdieping een poolbiljart en dartborden.
Wij zijn dagelijks geopend vanaf 12.00 uur en wij richten ons op
een breed publiek.
Je kunt bij ons terecht voor lunch, brunch, high tea en high beer,
borrel en diner en voor een lekkere kop koffie of thee. Wij
schenken heerlijke wijnen en we hebben een uitgebreide
bierkaart. De sfeer in ons bedrijf is open en toegankelijk.
Je kunt bij ons een hele avond doorbrengen met eten en
drinken, maar ook voor een drankje of “snelle hap”, zoals een
salade of pasta voor of na de film kun je bij Meneer Smit terecht.
Op de kaart staan gerechten uit de hele wereld.
Wij wensen je een aangenaam verblijf bij Meneer Smit.



mixborrelplank
(worst, ham, diverse kaassoorten en olijven)

13.75
...GIJ ZULT GENIETEN...

