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TAPBIER 

Grolsch  € 3,00

 

FLESBIEREN  

Grolsch   € 2,75

Grolsch Radler 0,0%   € 3,25

Grolsch Radler 2,0%   € 3,25

Grolsch Beugel   € 4,50

Grolsch Weizen Beugel  € 5,50

Corona/Desperados   € 4,25

Grolsch alcoholvrij  € 3,25

WIJNEN

Droge witte wijn   € 3,75

Zoete witte wijn   € 3,75

Hugo  € 3,75

Rosé   € 3,75

Rode wijn   € 3,75

STERKE DRANKEN & LIKEUR

Jenever, Jagermeister  € 3,00

Diverse shots   € 3,00

Baileys, Safari, Licor 43, Boswandeling,  

Sambuca  € 4,00

Whisky blend   € 4,75

Whisky single malt   € 5,25

Diverse koffielikeuren   € 4,00

Binnenlands gedistilleerd mixdrank   € 5,00

Buitenlands gedistilleerd mixdrank   € 5,50

FRISDRANKEN 

Diverse soorten frisdranken v.a.  € 2,75

Ice Tea  € 3,00

Dubbelfris   € 2,75

Fristi   € 2,75

Chocolademelk   € 2,75

KOFFIE

Wij serveren ook decafe koffie. 

Thee diverse smaken   € 2,75

Koffie  € 2,75

Koffie verkeerd  € 3,25

Cappuccino   € 3,25

Latte Macchiato   € 3,75

Espresso  € 3,00

Warme chocolademelk  € 3,25

Hazelnoot schuimgebak - glutenvrij   €  3,50

Appelgebak   € 3,25

Slagroom  € 0,75

 

BORRELHAPJES

Portie Van Dobben bitterballen (10 stuks) € 9,00

Gemengde warme hapjes  (10 stuks)  € 9,00

Hotwings  (5 stuks)  € 4,50

Dranken



SOEPEN

Onze soepen worden geserveerd met stokbrood en 

roomboter. 

Tomatensoep   € 5,75

Champignonsoep  € 5,75

Groentesoep   € 5,75

TOSTI’S 

Tosti’s zijn inclusief curry of ketchup

Kaas en/of ham   € 3,50

Kaas en salami   € 4,00

Hawaï - met ham, kaas, ananas   € 4,00

UITSMIJTERS 

Onze uitsmijters bestaan uit 2 eieren met de keuze uit 

wit of bruin brood. 

Ham en kaas  € 7,25

Speciaal - 3 eieren, ham, kaas, procureur, 

bolletje rundvleessalade  € 8,00

MAALTIJDEN

Bami met ham en ei  € 8,00

Nasi met ham en ei  € 8,00

Portie kipsaté   € 4,50

Pindasaus   € 0,80

Lunch

Gerechten met een  zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch besteld worden.



Lunch broodjes

KOUDE LUNCH BROODJES

Onze broodjes worden standaard geserveerd op een  

wit pistolet.

Gezond - met ham, kaas, tomaat, 

komkommer, ei, wortel, kool en zuur  € 6,00

Filet americain - met ui, ei, peper en zout € 5,75

Brie - met tomaat, komkommer, walnoten,  

honing en zuur    € 6,50

Verschrikkelijk - met ham, kaas, tomaat,  

komkommer,  ei, rundvleessalade en zuur  € 6,75

Gerookte Zalm - met kruidenkaas,  rode ui, 

gekookt ei en honing-mosterddressing    € 8,25

Carpaccio - met oude kaas, geroosterde  

pittenmix en pestomayonaise   € 8,25

Huisgemaakte kip-kerriesalade   € 5,50

Huisgemaakte eiersalade   € 5,50

Huisgemaakte tonijnsalade   € 5,75

Stokbrood, waldkorn of italiaanse bol   € 0,75

MAALTIJDSALADES

Maaltijdsalades worden geserveerd met stokbrood  

en boter. 

Maaltijdsalade Geitenkaas  - met tomaat,  

komkommer, walnoten en honing   €  9,50

Maaltijdsalade Zalm   - met tomaat,  

komkommer, rode ui, gekookt ei en  

honing-mosterddressing  € 9,50

Maaltijdsalade Carpaccio - met tomaat,  

komkommer, oude kaas, geroosterde  

pittenmix en pestomayonaise  € 9,50

Maaltijdsalade Caesar - met tomaat,  

komkommer, gekookt ei, rode ui,  

in chilisaus roergebakken kip, croutons en  

honing-mosterddressing    €  9,50

WARME LUNCH BROODJES

Onze broodjes worden standaard geserveerd op een  

wit pistolet.

Salami/brie  € 6,50

Tomaat/Kaas/Ui   € 6,00

Pizzastick - zigeunersaus, ham, kaas,  

salami, ananas, tomaat en ui   € 7,00

Subway - tomaat, komkommer,  

roergebakken kipfilet, chilisaus en 

gegratineerd met kaas  € 7,50

Beenham - met honing-mosterdsaus  € 5,75

Warm vlees - met pindasaus   € 5,75

Braadworst speciaal - met ei, komkommer  

en curry  € 5,00

Kipburger - met Joppiesaus   € 4,50

Kipsaté - met gesneden stokbrood  

en rauwkost   € 8,25

Italiaanse bol Shoarma - met witte kool  

en knoflooksaus  € 6,50

Italiaanse bol Döner - met witte kool en  

knoflooksaus   € 6,50

Stokbrood, waldkorn of italiaanse bol   € 0,75

MAXIMA 

Op een Italiaanse bol.

Huisgemaakte hamburger van 225 gram -  

met gebakken ui, spek, champignons,  

tomaat, augurk en ketchup   € 7,50

Gerechten met een  zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch besteld worden.



Menu’s

HAMBURGER MENU’S 

Speciaal   € 8,50

Pinda   € 9,00

Ei  € 9,00

Kaas  € 9,00

Hawaï  € 9,25

Gebakken champignon/ui  € 9,75

Gezond - met sla , tomaat en komkommer € 10,00

Dubbel  € 10,25

Maxima: Huisgemaakte hamburger van 

225 gram - met gebakken ui, spek,  

champignons, tomaat, augurk en ketchup € 12,00

HAMBURGER LOS 

Speciaal   € 4,50

Pinda  € 5,00

Ei  € 5,00

Kaas  € 5,00

Hawaï  € 5,25

Gebakken champignon/ui  € 5,50

Gezond - met sla, tomaat en komkommer € 5,75

Dubbel  € 6,25

SCHNITZEL MENU’S 

Naturel   € 13,00

Pindasaus  € 14,00

Champignonsaus   € 14,50

Gebakken champignon/ui  € 14,50

Jagersaus   € 14,50

Stroganoffsaus  € 14,50

Zigeunersaus   € 14,50

Boeren - met gebakken ui, spek,  

champignon en boontjes  € 15,00

OVERIGE MENU’S 

Halve haan  € 13,00

Spareribs   € 14,50

Karbonade  € 13,00

Kipschnitzel   € 13,00

Alle menu’s worden geserveerd met rauwkost en patat of aardappelschijfjes.



Patat & Snacks

PATAT 

U heeft de keuze uit franse of normale friet.

 normaal  groot 

Patat zonder  € 3,00 € 3,85

Patat met mayo, curry  

of ketchup € 3,40 € 4,25

Patat speciaal € 3,65 € 4,50

Patat pindasaus € 3,65 € 4,50

Patat Joppiesaus € 3,65 € 4,50

Patat oorlog € 3,85 € 4,50

Patat zigeunersaus   € 5,15

Patat jagersaus    € 5,15

Patat hachee   € 5,35

Patat boeren - met gebakken ui, spek, 

champignon en boontjes   € 5,35

Kapsalon döner - met friet, kipdöner, sla,  

tomaat, komkommer en gegratineerd  

met kaas en knoflooksaus   € 7,00

SNACKS 

Meerprijs zacht bolletje   € 0,85

Kroketten

Kroket  € 2,45

Goulashkroket  € 2,70

Kalfskroket  € 2,70

Van Dobben kroket   € 2,70

Elite Kroket   € 2,70

Groentekroket   € 2,70

Satékroket  € 2,70

Kroket - glutenvrij    € 2,70

Frikandellen

Frikandel  € 2,45

Frikandel speciaal  € 2,80

Frikandel XXL  € 4,25

Viandel  € 2,80

Frikandel - glutenvrij   € 2,70

Overige

Bitterbal Van Dobben  per stuk  € 0,90

Bamischijf   € 2,50

Bamischijf    € 2,50

Berehap  € 4,60

Boerenbrok  € 2,70

Braadworst   € 3,20

Gehaktbal  € 4,10

Hete donder  € 3,20

Halve haan  € 8,00

Kaassoufflé    € 2,80

Karbonade  € 8,00

Kipkorn  € 2,80

Kipbite inclusief chilisaus   € 3,45

Kipschnitzel  € 8,00

Knakworst   € 2,80

Lihanboutje  € 2,80

Loempia  € 4,10

Mexicano   € 2,75

Mini snack los   € 0,90

Nasischijf   € 2,50

Pikanto   € 2,75

Portie saté   € 4,60

Satérol  € 3,15

Schnitzel   € 8,00

Shashlick  € 4,25

Shoarmarol   € 3,15

Sitostick  € 3,55

Smulrol  € 3,15

Spareribs   € 9,75

Vietnamese loempia   € 1,85

Gerechten met een  zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch besteld worden.



SOFTIJS 

Radartoren  € 1,50

Vierkante beker   € 2,00

Reuzebeker  € 2,25

Oubliehoorn  € 2,25

Wafel  € 2,90

Diverse dip  € 0,50

Slagroom  € 0,75

Beker softijs

Klein  € 3,25

Medium  € 3,75

Groot  € 4,25

MILKSHAKE

Keuze uit aardbei, banaan, vanille, chocolade  

en mango-passie.

Klein  € 2,75

Medium  € 3,25

Groot  € 3,75

SORBET

Keuze uit aardbei, kersen en walnoot 

Softijs met vruchten op siroop en slagroom € 5,00

SLUSH PUPPY

Keuze uit bosbes, banaan en aardbei.

Klein  € 2,25

Medium  € 2,75

Groot  € 3,25 

Ys & Milkshakes



Wat bieden wij 
nog meer...

Steenstraat 1 • 7271 BN  Borculo • T 0545 27 17 55 • www.cafedehoeksteen.nl

ZAALHUUR ‘DE SCHUUR’ZAALHUUR ‘DE SCHUUR’
Bent u op zoek naar een ruimte voor een  Bent u op zoek naar een ruimte voor een  

gelegenheid? Dan hebben wij voor u een mooie gelegenheid? Dan hebben wij voor u een mooie 

locatie genaamd ‘De schuur’. ‘De schuur’ heeft locatie genaamd ‘De schuur’. ‘De schuur’ heeft 

verschillende mogelijkheden.  U kunt alleen gebruik verschillende mogelijkheden.  U kunt alleen gebruik 

maken van ‘De schuur’ in combinatie met een  maken van ‘De schuur’ in combinatie met een  

arrangement. De arrangementen zijn uit te breiden arrangement. De arrangementen zijn uit te breiden 

met hapjes en/of buffetten naar keuze. In overleg met hapjes en/of buffetten naar keuze. In overleg 

wordt er een totaalprijs per persoon afgesproken.wordt er een totaalprijs per persoon afgesproken.

De meest voorkomende boeking is een 4 uur durend De meest voorkomende boeking is een 4 uur durend 

feest met drank en hapjes arrangement (bier, wijn, feest met drank en hapjes arrangement (bier, wijn, 

fris en 4 x hapjes waarvan 2x koud en 2x warm  fris en 4 x hapjes waarvan 2x koud en 2x warm  

bittergarnituur). Voor een prijs vanaf € 32,00 p.p.,  bittergarnituur). Voor een prijs vanaf € 32,00 p.p.,  

inclusief bediening.inclusief bediening.

Voor meer informatie: 0545-271755Voor meer informatie: 0545-271755

GROTE FEESTEN & PARTIJENGROTE FEESTEN & PARTIJEN
Heeft u een feest/partij met meer dan  Heeft u een feest/partij met meer dan  

80 personen? Dan hebben wij de kroeg  80 personen? Dan hebben wij de kroeg  

beschikbaar. Voor meer informatie over  beschikbaar. Voor meer informatie over  

zaalhuur, catering of feesten en partijen. Kunt  zaalhuur, catering of feesten en partijen. Kunt  

u terecht bij het personeel of op onze website  u terecht bij het personeel of op onze website  

www.cafedehoeksteen.nl.  www.cafedehoeksteen.nl.  

CATERINGCATERING
Heeft u iets te vieren en wilt u dat op uw eigen  Heeft u iets te vieren en wilt u dat op uw eigen  

locatie doen? Dan heeft De Hoeksteen voor u de locatie doen? Dan heeft De Hoeksteen voor u de 

ideale oplossing om u ook daar te voorzien van ons ideale oplossing om u ook daar te voorzien van ons 

uitgebreide assortiment. Ook beschikken wij over uitgebreide assortiment. Ook beschikken wij over 

diverse tafels, stoelen, koelkasten en servies.diverse tafels, stoelen, koelkasten en servies.

DART EN BILJARTDART EN BILJART
Wij beschikken over twee wedstrijdbiljarts, een  Wij beschikken over twee wedstrijdbiljarts, een  

pokertafel en dart banen. Te gebruiken voor pokertafel en dart banen. Te gebruiken voor 

toernooien, verenigingen of hobby. Ook kunt u bij toernooien, verenigingen of hobby. Ook kunt u bij 

ons drie verschillende sportwedstrijden tegelijkertijd ons drie verschillende sportwedstrijden tegelijkertijd 

bekijken waarvan één op groot scherm.bekijken waarvan één op groot scherm.
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