
Bijzonder genieten!Etten-Leur:
Bisschopsmolenstraat 272
Nassaulaan 1

Rijsbergen: Rijserf 1

Zundert: Burg. Manderslaan 53

warmhart@avoord.nl  |  www.avoord.nl/warmhart

Locaties ’t warm hart

€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 2,20
€ 2,20
€ 3,35
€ 1,50
€ 2,35
€ 2,85

€ 2,00
€ 2,00

€ 2,00
€ 2,55

€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30

Warme dranken
Koffie  
Koffie verkeerd 
Espresso 
Cappuccino 
Latte macchiato 
Koffiespecial, van de maand 
Thee keuze uit diverse soorten 
Warme chocolademelk  
Warme chocolademelk met slagroom 

Fris
Cola, cola light, seven up,  
sinas, cassis, bitter lemon,  
tonic of ice tea  
Appelsap of sinaasappelsap 
Sourcy mineraalwater  
met of zonder bruis  
Chocomel of Fristi  

Bieren (op fles)
Bavaria 0.0% 
Heineken  
Jupiler  
Rosé bier  € 2,60

Speciaal bieren (op fles)
Biertje van de maand  
(vraag het onze medewerker) € 3,25
Kriek Mystic  € 3,50
Leffe Blond  € 3,50
Leffe Dubbel  € 3,50
Leffe Royale  € 3,95
Westmalle Dubbel  € 3,95
Westmalle Trippel  € 4,75
Zundert Trappist  € 4,95
Radler  € 2,30

Wijnen
Huiswijn wit, rood of rosé per glas € 2,75
Zoete witte wijn per glas  € 2,75
Huiswijn wit, rood of rosé per fles  € 15,00
Zoete witte wijn per fles  € 15,00
Rode of witte port  € 3,50
Sherry  € 3,50

Aperitieven & sterke dranken
Advocaat  € 2,60
Advocaat met slagroom € 3,00
Jonge jenever  € 2,75
Schrobbelèr  € 2,75
Vieux  € 2,75

Avoordeelpas
Heeft u een Avoordeelpas? Dan krijgt 
u 10% korting op al onze producten in
het restaurant en de shop. (m.u.v.
streekproducten en aanbiedingen)
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Borrelhapjes
Portie kaas - 8 stuks  € 3,50
Portie bitterballen - 5 stuks  € 2,10
Portie bitterballen - 10 stuks  € 3,50
Portie mini frikandellen - 10 stuks  € 3,50 
Portie mini gehakt balletjes - 10 stuks € 3,50
Portie mini loempia’s - 10 stuks  € 3,90
Portie kipnuggets - 10 stuks  € 3,90
Gemengde hapjes - 10 stuks  € 3,20

Gebak
Huisgemaakte appelflap  € 2,00
Royale appelpunt  € 2,60
Royale appelpunt met slagroom  € 3,00
Vlaaipunt naar keuze  € 2,30
Diverse soorten gebak  € 2,30
Voor het gebak geldt op=op wilt u zeker zijn  
van een gebakje kunt u deze uiteraard van  
te voren bestellen.

Lekker voor bij de koffie of de borrel!

Broodjes
Twee rundvleeskroketten,  
2 meergranen boterhammen  
met kroketten en mosterd  € 4,45
Broodje ham,  
zacht puntje belegd  
met achterham  € 2,95
Broodje kaas,  
zacht puntje belegd met
jong belegen kaas  € 2,95
Zacht broodje gezond  € 3,95
Zacht broodje gerookte zalm € 4,45 
Zacht broodje rookworst € 3,25 
Bij harde broodjes is de meerprijs  + € 0,75

Tosti
Tosti,  
huisgemaakte tosti ham, kaas  € 2,95
Tosti Hawaï ham, kaas ananas € 3,25
Italiaanse Tosti 
met Cervelaat-kaas en Tomaat € 3,25 

Soepen
Soep van de dag, 
elke dag 2 verschillende soepen. 
Vraag de medewerker naar de soep 
van vandaag  € 1,95

Warme eiergerechten 
(2 eieren met 2 sneetjes meergranenbrood)
Uitsmijter ham  € 5,45
Uitsmijter kaas  € 5,45
Uitsmijter ham en kaas  € 5,45
Omelet naturel  € 4,40
Boerenomelet  € 5,95
Roerei met spek  € 5,25

Lekker voor tussendoor
Kleine maaltijdsalade,  
per dag wisselend, samengesteld  
door de kok  € 3,95

Hoofdgerechten
Runderstoverie  
ouderwets runderstoofpotje met  
champignons en zilveruitjes. Dit gerecht  
wordt geserveerd met aardappel- en 
groentegarnituur van de dag         € 12,95 

Schnitzel, frites, salade                € 10,95

2 pannenkoeken 
met stroop of poedersuiker   € 4,45

2 pannenkoeken met spek   € 6,75

Broodje hamburger  
met kaas en frites    € 8,95 

Kleine salade, sla, tomaat, 
komkommer en dressing   € 1,50

Nagerechten
Vanille ijs 
met advocaat en slagroom   € 4,75
Vanille ijs
met boerenjongens      € 4,75
Dame blanche      € 4,75

Heeft u een allergie?  
Meld het ons

Extra aanbiedingen
(vraag het onze medewerker)

•   Lunchtip van de dag
•   Het gerecht van de week

Onze weekaanbiedingen vindt u op  
onze aankondigingen in ’t warm hart.

Tip: bestel een kleine salade  
bij u hoofdgerecht

Lunchtip van de dag
Elke dag van de week een verrassend  
gerecht, vraag de medewerker wat de 

tip van vandaag is. 

Elke dag voor slechts € 2,95

Hier 
op eten

€ 2,85
€ 3,40

€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,85

€ 2,25
€ 2,80
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,25
€ 2,90
€ 3,25

€ 3,90
€ 3,50
€ 3,50

€ 1,50

Mee
nemen

€ 2,00
€ 2,55

€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,85

€ 2,00
€ 2,50
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,95
€ 2,50
€ 2,95

€ 3,55
€ 3,25
€ 3,25

€ 1,25

Snack

Frites klein
Frites groot

Mayonaise
Ketchup
Curry
Speciaal  
(mayo/ketchup/uitjes)

Frikandel
Frikandel speciaal
Kroket
Kaassoufflé
Nasischijf
Bamischijf
Loempia
Hamburger
Gehaktbal (uit het vet)

Kipnuggets (10 stuks)
Bitterballen (10 stuks)
Bittergarnituur (8 stuks)

Kleine salade

Snackkaart
Voor onze snackkaart hanteren wij 2 

verschillende prijzen. Een prijs om uw gerecht 
heerlijk op te eten in 't warm hart, de andere prijs 

is om uw gerecht mee naar huis te nemen.

Voorkom lang wachten en geef uw bestelling tijdig door,
dan zorgen wij dat deze op het door u gewenste tijdstip 

klaar staat.

LEKKER VOOR BIJ DE KOFFIE OF DE BORREL!
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