
FRIETMENU’S
friet Menzing 11,00 
warm vlees, uien, champignons en paprika

friet shoarma 11,00
shoarmavlees met saus naar keuze 

friet kipsaté 11,00
kipsaté met pindasaus 

friet shaslick 11,00
kipsaté met zigeunersaus 

Alle frietmenu’s worden geserveerd met friet, verse sla en rauwkost.

SCHNITZELMENU’S
schnitzel naturel 14,00

holsteinerschnitzel 14,50
ham en een gebakken ei 

schnitzel hawaï 14,50
ham, kaas en ananas

zigeunerschnitzel 14,50

schnitzel met champignonroomsaus 14,50

schnitzel Menzing 15,75
warm vlees, uien, champignons en paprika

Alle schnitzelmenu’s worden geserveerd met friet, verse sla en rauwkost.

Eibergsestraat 23

7481 HE Haaksbergen

(053) 572 22 66

info@eetsalonmenzing.nl

www.eetsalonmenzing.nl

twitter.com/eetsalonmenzing 

facebook.com/menzingmenotti 

instagram.com/menzingmenotti

KINDERMENU
kipvariantjes, friet, mayonaise,     6,75
capri-sun én een leuke verrassing! 

 EETSALONMENZING.NL
bestel  online  op

TIP: vergeet niet een heerlijk toetje 
te halen bij Menotti!



VERS BELEGDE 
BROODJES
keuze uit een wit stokbroodje, bruin 
stokbroodje of focaccia 

beenham 5,50
verse sla, ambachtelijke beenham en beenhamsaus 

gerookte zalm 6,75
verse sla, gerookte zalm en heks’nkaas

23! 7,50
kipfilet, carpaccio, rauwkost, komkommer,  
tomaat, ei, ananas en heks’nkaas

kipfilet 6,25
verse sla, gegrilde kipfilet, heks’nkaas en chillisaus

carpaccio 6,75
verse sla, carpaccio, truffelmayonaise, kaas en pijnboompitjes

jonge kaas   4,50
verse sla en jonge kaas 

filet americain 5,25
verse sla, filet americain, rode ui, ei en pijnboompitjes 

gezond 5,75
ambachtelijke beenham, jonge kaas, rauwkost, komkommer, 
tomaat en ei 

tonijnsalade 5,50
verse sla en huisgemaakte tonijnsalade

Menzing 7,75
warm vlees, uien, champignons, paprika en rauwkost 

PANINI’S
panini Menzing 6,00
ham, kaas, tomaat en ui

panini hawaï 6,00
ham, kaas en ananas

panini ham/kaas 5,50
ham en kaas

panini zalm 7,00
zalm, tomaat, ui en heks’nkaas

SAUZEN   portie
mayonaise, mosterd, curry, ketchup, pindasaus, chillisaus, 
heks’nkaas, knoflooksaus, joppiesaus, shoarmasaus, 
whiskeysaus, zigeunersaus, champignonroomsaus, etc. 

middel beker 1,60

grote beker 3,20 

frikandel 100 gram 2,40

frikandel speciaal 100 gram  3,00

bamischijf / nasischijf 2,50

kroket 2,40

kaassoufflé      2,60

vegetarische kroket  2,60

vegetarische bamischijf 2,60

kalfskroket 2,60

goulashkroket 2,60

van Dobben kroket 2,60

satékroket 2,60

viandel 2,60

kipcorn 2,60

pikanto 2,70

knakworst glutenvrij 2,70

glutenvrije frikandel 2,75

mexicano XL 2,95

trio 3,20

shoarmarol 3,20

braadworst 3,20

kipvariantjes vanaf 6 stuks  3,50

bitterballen vanaf 6 stuks 3,75

berehap pindasaus 3,70

gehaktbal met salade      3,75

loempia met ham en kip   4,50

frikandel XXL 250 gram     4,75

frikandel XXL speciaal   5,75

kipcrunch drie stuks           4,95

FRIET
friet 

friet mayo

friet curry

friet ketchup

friet pindasaus

friet speciaal

friet oorlog

aardappelschijfjes

frietzak twee personen

frietzak drie personen

frietzak vier personen

klein groot

2,60 3,20

3,10 3,70

3,10 3,70

3,10 3,70

3,30 3,90

3,50 4,10

3,70 4,30

3,60 

4,90

7,00

9,20

MAALTIJDSALADES
salade kip 10,50
gemengde sla met gekruide kip, rauwkost, tomaat, bacon,
ei, komkommer, pijnboompitjes, dressing en een half stokbroodje

salade gerookte zalm 10,75
gemengde sla met gerookte zalm, rauwkost, tomaat, ei,
komkommer, pijnboompitjes, dressing en een half stokbroodje

salade carpaccio 10,75
gemengde sla met carpaccio, rauwkost, tomaat, ei, komkommer, 
pijnboompitjes, truffelmayonaise, kaas en een half stokbroodje

salade tonijn 10,50
gemengde sla met tonijn, rauwkost, tomaat, ei,
komkommer, pijnboompitjes, dressing en een half stokbroodje

salade geitenkaas   10,50
gemengde sla met geitenkaas, walnoot, tomaat, komkommer, 
balsamico-azijn, honing en een half stokbroodje

UITSMIJTERS  tot 17.00 uur
uitsmijter ham/kaas 8,00
uitsmijter carpaccio 9,00
uitsmijter zalm met heks’nkaas  10,25
uitsmijter speciaal met ham, tomaat en gesmolten kaas    9,25
uitsmijter Menzing met drie soorten beleg 9,25
 
Alle uitsmijters worden geserveerd met twee plakken brood, verse sla en rauwkost.

BEEFBURGERS 100% rundvlees
superbeefburger met gebakken ei en kaas 6,25
superbeefburger met gebakken ei, bacon en kaas              6,75
beefburger 5,75 
beefburger speciaal 5,75
beefburger cheese 6,00
beefburger hawaï 6,00
beefburger bacon 6,00
beefburger bacon cheese 6,25

KIPBURGERS
kipburger 5,75
kipburger saté met pindasaus 5,75 
kipburger cheese 6,00
kipburger bacon 6,00
kipburger bacon cheese 6,50

VEGABURGER
vegaburger     6,25

Alle burgers worden geserveerd met een getoast broodje, verse sla, 
rauwkost en saus.Volg ons op social media!

SNACKS ook  met  broodje

vanaf  0,60

TIP lekker met onze verse sinaasappelsap!


