
x  Huzarensalade klein 5 personen € 41,00
x  Huzarensalade middel 8 personen € 59,00
x  Huzarensalade groot 12 personen € 75,00

x  Huzarensalade (zonder garnering) 100 gr € 2,10

x  Zalmsalade klein 5 personen € 57,00
x  Zalmsalade middel 8 personen € 82,50
x  Zalmsalade groot 12 personen € 102,00

x  Zalmsalade (zonder garnering) 100 gr € 2,70

x € 2,75 p.st.
x  Vers gebakken stokbrood in bucket. (2 stokbroden in plakjes) € 9,95
x  Kruidenboter. (uit eigen keuken) 200 Gr. € 4,95
x  ___x Vork. ___ x Mes. ___ x Lepel. € 0,15 p.st.
x  ___x Bord. ___ x Soepkom. € 0,30 p.st.

x  Kalfs bitterbal (v. Dobben) 10 stuks € 10,00 €
x  Kipnugget 10 stuks € 8,50 €
x  Kaastengel 10 stuks € 8,90 €
x  Bami hapje 10 stuks € 8,50 €
x  Vlammetje 10 stuks € 8,90 €
x  Mini mexicano 10 stuks € 10,00 €
x  Groenteloempia 10 stuks € 8,90 €
x  Mini frikandel 12 stuks € 8,00 €

      Mayonaise         Mosterd         
      Chilli saus          Ketchup              

Warme hapjes.

kijk op onze site voor de tijden.

 Huisgemaakte salade met een garnering van paling, zalm,

LET OP:

daarom minimaal drie dagen van tevoren besteld te worden.
onze salades worden vers en in eigen keuken bereid en dienen

 Huisgemaakte salade met een garnering van ham, rosbief,
 fricandeau, augurk, tomaat en ei.

openingstijden:
maandag gesloten.

dinsdag t/m zaterdag  11:30 tot 20:00 
zondag  13:00 tot 20:00

Op feestdagen hebben wij  aangepaste openingstijden,

NAAM.

 noordzee garnalen, krabsticks, tonijn, tomaat en ei.

prijzen onder voorbehoud. * voor een niet schoongemaakte hotpot rekenen wij € 10,- schoonmaakkosten.

snackhouse "LOBO" de beste cafetaria van Noord Holland.(bron: snackkoerier het vakblad voor de horeca.)

Herenweg 47  1829 AB Oudorp  072-5128954   www.snackhouselobo.nl

DATUM.

BETAALD.
ADRES.
POSTCODE.                   TEL.

AFHAALTIJD.

per soort in bakje zonder saus.                   Vanaf 60 stuks op schaal. Incl. 3 sauzen.

 Hot pot kipsate vanaf 30 stokjes (daarna per drie stokjes)

salades / hapjes


