
PATAT&SNACKS DRANK&IJS
Patat      €2.00
Patat  met    €2.35
Patat  dubbel met   €2.60
Patat  ketchup   €2.35
Patat  satesaus   €2.60
Patat  oor log   €2.85
Patat  speciaal    €2.70
Grote Patat     €3.20
Aardappelschi j f jes  €2.30
 
Beker Mayonnaise Klein  €1.00
   Groot  €2.00
Beker Ketchup Klein  €0.90
   Groot  €1.70
Beker Satesaus Klein  €1.25
   Groot  €2.50
Beker Spaghettisaus Klein  €1.30
   Groot  €2.50

Kroket  (zelfgemaakt) €2.10
Kalfskroket    €2.00
Satekroket    €2.00
Nasibal   (zelfgemaakt) €2.00
Spaghett ibal  (zelfgemaakt) €2.00
Macaronibal  (zelfgemaakt) €2.00
Bamischi j f     €2.00
Fr ikandel    €1.70
Kaassouf le    €1.90
Ham Kaassouf le   €1.90
Pikanto    €2.10
Berehap    €3.00
Mexicano    €2.25
Kipnuggets    €3.00
Kipvingers    €2.80
Kipcorn    €2.00
Gehaktbal     €2.35
Shoarmarol     €2.50
Loempia    €3.00

Broodje Hamburger speciaal  €3.90
Zacht broodje, ijsbersla, gebakken ui, tomaat, 
augurk, mayo en ketchup.

Cheeseburger    €4.50
Zacht broodje, ijsbersla, gebakken ui, kaas, 
tomaat, augurk, mayo en ketchup.

Grillburger    €4.50
Warm sesambroodje, ijsbersla, gebakken ui, 
tomaat, augurk en hamburgersaus.

Kipburger    €4.50
Warm sesambroodje, ijsbersla, tomaat en 
sandwichsaus.

Port ie Kipsate   €4,50
Hotdog speciaal    €2.70
Broodje hete k ip   €3.90
Broodje warm vlees  €4.50
Broodje shoarma   €4.75

Coca-Cola    €2.00
Fanta     €2.00
Sprite    €2.00
Cassis    €2.00
Bitterlemon   €2.00
Ice Tea    €2.00
Fristi      €2.00
Chocomel    €2.00
Spa Blauw    €2.00
Spa Rood    €2.00
Melk     €1.75
Jus d’Orange   €2.00
AA Drink    €2.00
Red Bull     €2.50
Heineken Fles   €2.50

Milkshakes
aardbei/vani l le/banaan/chocolade

Klein     €2.00 
Middel    €2.50
Groot     €3.00

Thee     €1.75
Koffie    €2.00
Espresso    €2.00
Cappucino    €2.40
Latte Macchiato   €2.40
Warme Chocolademelk  €2.50

slagroom +€0.25

Kinderi jsje    €1.00
Vierkantje    €1.50
Oubliehoorn   €1,70

Coupe    €2.50
Coupe met l imonade  €2.75
Coupe met chocolade  €2.75
Coupe met vruchten  €3.50

slagroom +€0.25

MENUKAART
Allergisch? Ons personeel staat voor u klaar

MAANDAG  11:00 - 22:00
DINSDAG  GESLOTEN
WOENSDAG  11:00 - 22:00
DONDERDAG 11:00 - 22:00
VRIJDAG   11:00 - 22:00
ZATERDAG  10:30 - 21:30
ZONDAG  11:00 - 22:00

www.cafetariakippie.nl

Edammerweg 12
1131DN Volendam

0299 363 683



GERECHTEN BROODJES SALADES
Hollandse Kogelbiefstuk 250 gram €12.00

met patat en salade

Hollandse Kogelbiefstuk 150 gram €8.50
met brood en salade

Huis gemarineerde kipsate  €4.00

 

Halve gegrilde kip   €3.90

WOENSDAG ACTIE: Halve kip + gratis patat

Nasi     €5.25

met ham en ei

Nasi speciaal    €7.00

met ham, ei en fricandeau

Bami     €5.50

met ham en ei

Bami speciaal    €7.00

met ham, ei en fricandeau

Macaroni    €5.50

met ham en ei

Macaroni speciaal   €7.00

met ham, ei en fricandeau

Spaghetti    €5.50

met ham en ei

Spaghetti speciaal   €7.25

met ham, ei en fricandeau

    klein   -  groot
Special  -  Gerookte Kip €4.50 -  €5.95 

met gemixte sla, komkommer, tomaat, gekookt 
ei, parmezaanse kaas, croutons, pijnboompitten, 
agemaakt met een honingmosterddressing.
 

Special  -  Hete Kip €4.95 -  €5.95 
WARM

met gemixte sla, tomaat, komkommer, gele en rode 
paprika, gebakken champignons, lente ui,  
pijnboompitten, rode peper en sesamzaad. 
Afgemaakt met een soya-dressing.

 

Special  -  Thai  Beef  €5.25 -  €6.80 
WARM

met gemixte sla, tomaat, komkommer, gele en 
rode paprika, rode ui, pijnboompitten, lente ui, 
rode peper en sesamzaad. Afgemaakt met een 
soya-dressing.

 

Special  -  Gamba’s €5.25 -  €6.80 
WARM

met gemixte sla, tomaat, komkommer, rode 
en gele paprika, rode ui, pijnboompitten, lente 
ui, rode peper en sesamzaad. Afgemaakt met 
een soya-dressing. 

 

Special  - Gerookte Zalm €5.50 -  €6.95 
met gemixte sla, tomaat, gekookt ei, croutons, 
pijnboompitten, rode ui, vers gemalen peper, 
kappertjes en keuze uit pesto- of eiersalade of 
een honingmosterddressing.  

 

Gezond   €4.25 -  €4.95
met gemixte sla, beenham, jonge kaas, tomaat, 
augurk, komkommer en gekookt ei.

 

Beenham   €4.25 -  €5.25 
WARM

met ijsbergsla, pijnboompitten, een cherrytomaatje 
en gekookt ei. Afgemaakt met een  
honingmosterddressing.
 

Pistolet  toni jnsalade €4.00 -  €5.00
Pistolet  pure zalm  €4.00 -  €5.00
Pistolet  jonge kaas €2.75 -  €3.50
Pitsolet  Old Amsterdam €3.50 -  €4.25
Pistolet  beenham  €3.25 -  €4.25
Pistolet  hamkaas warm €3.25 -  €4.25
Pistolet  Gerookte k ip €4.00 -  €5.00

Tip: kies een basissalade en een topping! 
    klein   -  groot
“Naturel”    €3.50 -  €4.95 

gemixte sla, komkommer, augurk, ei, tomaat, crou-
tons en een naturel-dressing.

Aanbevolen toppings
• Gerookte kip
• Beenham
• Gerookte zalm
• Zalmsalade
• Tonijnsalade 

“Ceasar”   €3.50 -  €4.95 
gemixte sla, kappertjes, rode ui, komkommer, 
parmezaanse kaas, ei, tomaat, croutons en een 
ceasar-dressing.

 
Aanbevolen toppings

• Gerookte kip
• Gerookte zalm

“Pesto”   €3.50 -  €4.95 
gemixte sla, fetablokjes, cherrytomaten, gedroogde 
tomaten, gekookt ei, zwarte olijven, rode ui, rode 
paprika, walnoten en croutons.

 
Aanbevolen toppings

• Gerookte kip
• Hete kip
• Gerookte zalm

“Thai”    €3.50 -  €4.95
gemixte sla, tomaat, rode paprika, 
gele paprika, komkommer, augurk, rode ui, 
pijnboompitten, gebakken champignons, 
croutons, gedroogde tomaten en een 
soya-dressing. 

Aanbevolen toppings
• Thai beef
• Hete kip
• Gamba’s 

“Honingmosterd”  €3.50 -  €4.95 
met gemixte sla, tomaat, gekookt ei, croutons, 
pijnboompitten, rode ui, vers gemalen peper, 
kappertjes en keuze uit pesto- of eiersalade of 
een honingmosterddressing.  

Aanbevolen toppings
• Gerookte kip
• Hete kip
• Gerookte zalm
• Beenham

Toppings

Gerookte k ip    €2.75
Stukjes hete k ip  warm €2.75
Thai  Beef (biefstukreepjes) warm €3.20
Gerookte zalm    €3.20
Gamba’s   warm €3.20
Toni jnsalade    €3.20
Beenham    €2.20


