
‘T  PLEINTJE
Anno 2020

-EETHUYS -  



Friet  zonder
Friet  mayonaise 
Fr iet  curry of  ketchup 
Fr iet  speciaal 
Fr iet  joppiesaus 
Fr iet  Tomotto 
Fr iet  satésaus
Friet  stoofvlees 
Fr iet  z igeunersaus 
Fr iet  piccal i l ly  
 

FRIET
€1,75  €1,95  €2,70  
€2,25  €2,40  €3,20
€2,25  €2,40  €3,20
€2,65  €2,80  €3,50
€2,65  €2,80  €3,50
€2,65  €2,80  €3,50 
€2,75  €2,90  €3,70
€2,85  €3,00  €3,90
€2,75  €2,90  €3,70
€2,25  €2,40  €3,20 

Klein middel groot

GEZINSZAK FRIET 
Gezinszak fr iet  2 volwassenen 
Gezinszak fr iet  3 volwassenen 
Gezinszak fr iet  4 volwassenen
Gezinszak fr iet  5 volwassenen  

€4,75
€5,75
€6,75
€7,75

SUPERTJES Klein middel groot
Super zonder
Super mayonaise 
Super curry of  ketchup 
Super speciaal  
Super joppiesaus 
Super tomotto  
Super satésaus  
Super stoofvlees 
Super zigeunersaus 
Super piccal i l ly  
 

€3,50  €3,90  €4,50
€4,00  €4,40  €4,90
€4,00  €4,40  €4,90
€4,30  €4,70  €5,10
€4,30  €4,70  €5,10
€4,30  €4,70  €5,10
€4,50  €4,90  €5,40
€4,60  €5,00  €5,50
€4,50  €4,90  €5,40 
€4,00  €4,40  €4,90

VOOR DE KIDS
KIDS BOX   |    €5,95
Een leuke box gevuld met een kinderfr iet ,
mayonaise of appelmoes, keuze ui t  v ier mini
snacks en een i js je voor erna.  

Snackkeuze:   
  -  4 mini  f r ikandel len
  -  4 k ipnuggets  
  -  4 k ipvingers 
  -  4 bi t terbal len 
  -  4 mini  kaassouf le  

LUXE FRIET
FRIETJE HETE KIP   |    €6,95
Friet  met hete kip ui t  e igen keuken met
gebakken ui ,  gebakken champignons en
paprika. Zonder groente ook mogel i jk,  geef
di t  even door bi j  de kassa.

FRIET SHOARMA / GYROS   |    €6,95
Friet  met shoarma of gyros met onze
huisgemaakte knof looksaus en bosui.   

BOERENFRIETJE   |   €5,95
Friet  met gebakken ui ,
champignons, paprika en spek.  

KAPSALON FRIKANDEL  |   €6,50

KAPSALON SHOARMA / GYROS | €7,50

I jsbergsla,  f r iet ,  kaas, stukjes fr ikandel
met Mayo,curry en ui  erover.

Gemengde sla,  f r iet ,  kaas, shoarma of
gyros met onze eigen knof looksaus erover.



1/2 HAAN MET FRIET   |    €9,50 
Halve haan geserveerd met f r isse
salade en fr iet .   

MAALTIJDEN

SCHNITZEL MET FRIET  |   €9,50 
Schnitzel  geserveerd met f r isse
salade en fr iet .   

BAMI OF NASI SCHOTEL  |  €8,50
Port ie bami of  nasi  geserveerd met ham,
ananas, augurk, z i lverui t jes,  gebakken ei
en kroepoek.  

Voor een meerpr i js van €1,00 kr i jgt  u er
satéstokjes met satésaus bi j .

PORTIE SATÉ MET FRIET  |  €9,50
Met keuze ui t  k ipsaté of  varkenssaté
geserveerd met eigen gemaakte satésaus,
gefr i tuurde ui t jes,  salade en fr iet .  

HETE KIP MET FRIET  |   €9,95
Hete kip met gebakken ui ,  champignons en
paprika geserveerd met f r isse salade en
fr iet .  Geen groentes? Geef di t  even door!  

SHOARMA / GYROS  MET FRIET  |   € 9,95
Shoarma of gyros geserveerd met f r isse
salade, pi tabroodje, knof looksaus en fr iet .   

VARKENSHAAS MET FRIET   |   €14,95 
Varkenshaas geserveerd met
champignonsaus, f r isse salade en fr iet .   

Sparer ibs geserveerd met f r isse salade en
fr iet .   

SPARE RIBS MET FRIET   |   €14,95

BROODJE MET SNACK 
Voor een broodje bi j  een snack rekenen wi j
een meerpr i js.  Hieronder zie je welke en
hoeveel.   

Zacht broodje
Pistolet je 
Harde bol
2 sneet jes brood 

€0,90
€1,10
€1,20
€1,50

LUXE SNACKS 
LOEMPIA SATÉSAUS    |    €3,50

1/2 HAAN   |   €4,35
1/2 haan ui t  e igen keuken.  

Loempia geserveerd met satésaus ui t  e igen
keuken.

LOEMPIA SPECIAAL   |    €4,15 
Loempia geserveerd met satésaus ui t  e igen
keuken, gebakken ananas en gebakken ei .   

SCHNITZEL OF KOTELET    |   €4,35

PORTIE KIPSATÉ    |   €4,55

Gepaneerd en gefr i tuurd. 

Port ie k ipsaté ui t  e igen keuken geserveerd
met onze eigen satésaus

PORTIE VARKENSSATÉ    |   €4,55
Port ie k ipsaté ui t  e igen keuken geserveerd
met onze eigen satésaus.  

SPARE RIBS    |   €9,95
Port ie Sparer ibs 



SNACKS 
Frikandel 
Fr ikandel speciaal
Fr ikandel speciaal  zonder ui  
Kroket
Goulash kroket 
Satékroket 
Kalfskroket 
Groentekroket 
El i te kroket 
Kwekkeboom kroket
Gehaktbal  
Gehaktbal  speciaal 
Gehaktbal  ui t  de jus 
Gehaktstaaf 
Crizzly 
Nasischi j f  
Bamischi j f  
Bamischi j f  or iëntal  
Pi t t ige bamischi j f  
Loempia 
kaassouff le
Ham/kaassouff le  
Tomaat/mozzarel la souff lé 
Viandel
Mexicano 
Kipcorn
Kipvingers
Kipnuggets
Bit terbal len 
Sitost ick
Zigeunerst ick
Megast ick
Satérol  
Smulrol

 

€1,80
€2,30
€2,20
€1,85
€2,15
€1,95
€1,95
€2,20
€2,30
€2,30
€2,00
€2,70
€2,70
€2,10
€2,50
€2,00
€2,00
€2,10
€2,10
€3,00
€2,10
€2,10
€2,10
€2,10
€2,40
€2,10
€2,50
€2,50
€2,60
€2,50
€2,20
€2,80
€2,20
€2,30

SAUZEN
Beker mayonaise              
Beker ketchup of curry      
Beker speciaal                 
Beker joppie of  Tomotto    
Beker satésaus                
Beker stoofvlees              
Beker champignon           
Beker z igeunersaus
Beker piccal i l ly /piccachi l l i           
Beker ui

Bakje knof look
Bakje chi l l isaus

€1,00  €1,65
€1,00  €1,65
€1,45  €2,30
€1,45  €2,30
€1,65  €2,45
€1,75  €2,55
€1,75  €2,55
€1,65  €2,45
€1,00  €1,65
€0,85  €1,25

€0,60
€0,60 

1/2 vol  vol

SNACKS 
Shoarmarol 
Nasigroenterol
Lianbout je
Knakworst
Sjashl ick 
Ardeense saté
Ribster 
Boerenbrok 
Hete donder
Lange lummel 
Vlampi jp
Visst ick
Viëtnamese loempia of loempidel
Ragoezi 
Apir iost ick  
Knoepert

€2,30
€2,30
€1,85
€1,55
€2,50
€2,50
€2,10
€2,50
€2,50
€2,70
€2,40
€2,40
€2,10
€2,50
€3,30
€3,80



BROODJE VOOR DE KLEINSTE 
BROODJE MET JAM  |    €2,95

BROODJE HAGELSLAG  |    €2,95

Een zachte bol  gesmeerd met jam.

Een zachte bol  gesmeerd met boter en
hagelslag van melkchocolade.  

BROODJE MET  PASTA |    €2,95
Een zachte bol  gesmeerd met chocolade
pasta. 

EIERGERECHTEN
UITSMIJTER HAM OF KAAS   |    €5,45
2 sneden brood belegd met ham of kaas
en dr ie spiegeleieren. Geserveerd met
fr isse salade. 

OMELET TOMAAT/KAAS  |    €5,95

BOERENOMELET  |    €6,95

UITSMIJTER HAM EN KAAS   |    €5,95
2 sneden brood belegd met ham en kaas en
drie spiegeleieren. Geserveerd met salade. 

2 sneden brood belegd met een omelet met
geraspte kaas en tomaat.

2 sneden brood belegd met een omelet met
champignons, spek, paprika en ui .   

SALADES
VEGETARISCHE SALADE   |    €7,95
Gemengde sla met tomaat,  komkommer,
gekookt ei ,  croutons en een dressing van
honing/mosterd.  

HETE KIP SALADE   |    €8,95
Gemengde sla met hete kip ui t  e igen
keuken, komkommer, paprika, ananas en
rode ui .  

TIP! Ook lekker met gebakken ui ,  papr ika
en champignons ( tegen meerpr i js) .

CARPACCIO SALADE   |    €9,95
Gemengde sla met carpaccio,  rode ui ,
komkommer, paprika, pi jnboompit ten,
Parmezaanse kaas, baconkruimels,
zongedroogde tomaten en truf felsaus.  

HUZARENSLAATJE   |    €3,00
Huzarensalade, gekookt ei ,  komkommer,
ananas, ham, wortel ,  augurk, z i lver
ui t jes,  petersel ie en mayonaise. 

AL ONZE SALADES WORDEN
GESERVEERD MET BROOD EN DIP.  



BELEGDE BROODJES
BROODJE HAM OF KAAS   |    €2,50
Harde bol  met ham of kaas. Ook te
bestel len met rauwkost erbi j .   

BROODJE HAM EN KAAS   |    €2,95

BROODJE EI  |    €2,95
Harde bol  met een gekookt of  gebakken
ei met salade en mayonaise. 

Harde bol  met ham en kaas. Ook te
bestel len met rauwkost erbi j .   

BROODJE GEZOND  |    €6,95
Harde bol  met ham, kaas, gemengde 
 s la,  gekookt ei ,  tomaat,  komkommer,
wortel  en honing/mosterd dressing.

BROODJE FILET AMERICAIN  |    €4,95
Harde bol  met f i let  americain,  ui t jes,
peper,  zout en gekookt ei .   

WARME BROODJES 
WORSTENBROODJE    |    €2,50

SAUCIJZENBROODJE  |    €2,50

Het enige echte Brabants worstenbroodje.  

Een lekker roomboter sauci jzenbroodje.  

TOSTI   |    €3,50
Dubbele boterham met ham en kaas. 

SOEPEN
TOMATENSOEP   |    €4,50

SOEP VAN DE MAAND   |    €4,50

Geserveerd met brood en dip.   

Elke maand een seizoensgerichte soep
geserveerd met brood en dip.   

LUXE BROODJES
BROODJE HETE KIP   |    €6,95
Harde bol  met hete kip ui t  e igen keuken met
gebakken ui ,  papr ika en champignons. 

BROODJE WARMVLEES  |    €5,95
Pistolet  met warmvlees, satésaus ui t  e igen
keuken en gefr i tuurde ui t jes.  

BROODJE EIERSALADE  |    €5,95
Harde bol  met eiersalade, gemengde sla en
komkommer.  

BROODJE TONJNSALADE  |    €5,95
Harde bol  met toni jnsalade, gemengde sla,  
 rode ui  en komkommer.  

BROODJE CARPACCIO   |   €8,95
Harde bol  met carpaccio,  pi jnboompit ten,
rucola sla,  parmazaanse kaas,
baconkruimels,  zongedroogde tomaten en
truf felmayonaise.  

CLUB SANDWICH KIP  |    €11,95
Drie dikke sneeën wit  of  bruin brood belegd
met eiersalade, salade, k ipf i let ,  bacon en
chi l imayonaise. 



LUXE SOFTIJS 
VRUCHTENSORBET   |    KLEIN €3,95  GROOT €4,45

Soft i js met aardbeiensaus, vrucht jes en
slagroom.  

NOGATINE SORBET   |    KLEIN €3,95 GROOT €4,45
Soft i js met moccasaus, nogat ine noot jes
en slagroom.  

SLUSHPUPPIE
Slushpuppie klein rood of blauw  
Slushpuppie klein rood en blauw
Slushpuppie groot rood of blauw
Slushpuppie groot rood en blauw

€1,65
€1,65
€2,10
€2,10

SUNDAE 
Sundae 
Sundae deluxe cheese cake 
Sundae deluxe chocolade fudge
Sundae deluxe stroopwafel  caramel 

 SUNDAE SMAKEN 
Aardbei of  Kers
Chocolade of Pral iné
Caramel of  Mocca
Cookie Dough 
Advocaat 
Unicorn gl i t ter of  Monsterdip

 

€2,50
€3,75
€3,75
€3,75

Milkshake klein
Milkshake middel
Mi lkshake groot

MILKSHAKE
€2,25
€2,75
€3,25

MILKSHAKE SMAKEN 
Vani l l ie 
Aardbei of  Kers
Banaan of Pistache
Framboos of Bosvruchten 
Chocolade of Mocca 
Caramel of  Cookie Dough 

 

SOFTIJS 
Radar 
Vierkante beker
Reuzebeker 
Obl iehoorn
Wafel  
Squeezy

Plast ic beker 0,2L
Plast ic beker 0,3L
Plast ic beker 0,4L
Plast ic beker 0,5L  

€1,10
€1,55
€1,95
€2,15
€2,15
€1,95

€2,45
€3,25
€4,00
€4,25

Dippen (v.a.  0,30):
Disco, noot jes, chocolade, Oreo, spekjes,
KitKat,  Lion, Smart ies en slagroom. 



WARME DRANKEN
Koff ie 
Thee 
Cappuccino
Latte macchiato 
Espresso 
Café Latte /  Koff ie verkeerd

Warme chocolademelk 
 -  Met s lagroom 
 

€2,10
€1,90
€2,50
€2,80
€2,20
€2,50

€2,70
€3,25

ALCOHOLISCHE DRANKEN
Warschteiner bier
Heineken van de tab
Amstel  radler 2.0%
Liefmans
Mokai

€2,95
€2,95
€3,25
€3,25
€3,75

GEBAK
Appeltaart  met soft i js en slagroom
Monchou 
Brownie met soft i js en slagroom 

€3,50
€3,50
€3,50

Coca Cola 
Coca Cola zero
Fanta 
Fanta Cassis 
Ice tea 
Ice tea green
Spri te 
Dr.  Pepper
Appelsap 
Jus d’orange 
Fr ist i
Chocomel 

Spa blauw /  rood 
Red bul l

DRANKEN
€2,20
€2,20
€2,20
€2,20
€2,20
€2,20
€2,20
€2,20
€2,20
€2,20
€2,20
€2,20

€2,50
€2,70



Champignons €0,40

Cheaddar kaas €0,60

Gebakken ui €0,40

Gebakken ei €1,00

Ananas €0,60

€0,60

€0,60

Jonge kaas €0,60

Stel nu je eigen hamburger
samen

 
Een hamburger bestaat standaard uit zachte

bol, hamburger, sla, wortel, komkommer,
tomaat en met mayonaise, curry en rauwe ui. 
Tip van de chef: probeer het eens met onze

eigen gemaakte Tomottosaus, een echte
aanrader!

€3,50
V.A.

 



EETHUYS 'T PLEINTJE 
Groot Grinsel  16A 
5275 BZ Den Dungen 
Tel:  073 594 3474 
Emai l :  eethuyspleint je@gmail .com

OPENINGSTIJDEN:
Maandag:               
Dinsdag:                
Woensdag:            
Donderdag:  
Vr i jdag:
Zaterdag: 
Zondag:           

Gesloten
16:00 -  22:00 uur
16:00 -  22:00 uur
16:00 -  22:00 uur
12:00 -  22:00 uur
12:00 -  22:00 uur
12:00 -  22:00 uur 

Volg ons @eethuyspleint je

Volg ons @eethuytspleint je

Volg ons @eethuytspleint je

Beki jk onze website:
www.eethuyspleint je.com



BESTELLEN:
Alles van deze kaart  kan ook gewoon worden besteld om af te halen. Daarvoor kunt u bi j  ons
langskomen om de bestel l ing door te geven bi j  de kassa maar u kunt ook al t i jd bel len zodat wi j  u
telefonisch kunnen helpen. Daarvoor kunt u bel len naar 073-5943474. Door de vele telefonische
bestel l ingen kan het ooi t  z i jn dat u ons niet  meteen kunt bereiken. In dat geval doen wi j  er
natuur l i jk al les aan u zo snel mogel i jk van dienst te z i jn.  Alvast bedankt voor uw begrip.  Hopel i jk
zien wi j  u dan ook snel verschi jnen in ons mooie eethuys. 

ZITGELEGENHEID:
Houdt u niet  van rommel en plast ic in huis,  heeft  u een feest je te vieren of houdt u gewoon van een
hapje bui ten huis? Dan bent u bi j  Eethuys ' t  Pleint je aan het ju ist  adres. Wij  beschikken namel i jk
over een mooi terras waar u in de zomer lekker in het zonnet je kan zi t ten genieten van uw maalt i jd.
Daarnaast hebben wi j  ook een mooi restaurant gedeelte met plek voor ongeveer 25 personen waar
wi j  u graag een gezel l ige en f i jne avond wi l len bezorgen. Voor meer info ki jk even op onze si te.  

VERHUUR FRIETWAGEN:
Sinds onze verbouwingen beschikken wi j  over een eigen fr ietwagen die wi j  dan ook graag in gebruik
houden. Dus heeft  u een feest je of  evenement en wi l t  u een fr ietwagen op locat ie? Dat kan! Wij
verzorgen fr iet  en snacks op locat ie.  Wi l t  u graag andere gerechten dan fr iet  en snacks? Laat het
ons weten en wie weet wat wi j  voor u kunnen betekenen. 

Voor al le mogel i jkheden en andere over ige vragen kunt u al t i jd bel len naar 06-13638487. 


