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FRIET
Friet zonder 

Friet mayonaise

Friet curry of ketchup

Friet speciaal 

Friet joppiesaus

Friet tomotto 

Friet satesaus

Friet stoofvlees

Friet zigeunersaus 

Friet piccalilly 

 

Klein:   Middel:  Groot:

€ 1,75   € 1,80    € 2,35

€ 2,10   € 2,25   € 2,65

€ 2,10   € 2,25   € 2,65

€ 2,45   € 2,55   € 2,95

€ 2,45   € 2,55   € 2,95

€ 2,45   € 2,55   € 2,95

€ 2,65   € 2,75   € 3,20

€ 2,75   € 2,85   € 3,40

€ 2,45   € 2,55   € 2,95

€ 2,10   € 2,25   € 2,65

 

GEZINZAK FRIET
Gezinszak 2 volwassenen

Gezinszak 3 volwassenen

Gezinszak 4 volwassenen

Gezinszak 5 volwassenen

€ 4,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 7,00

 
Friet hete kip|  €5,25

Friet shoarma of gyros |  €5,25

Friet  met  hete  kip  uit  eigen  keuken  met

gebakken  ui  en  gebakken  champignons  bij

te  betellen .

Friet  met  shoarma  of  gyros  en  knoflooksaus .  

Boerenfrietje |  €5,50

Friet  met  gebakken  ui ,  champignons ,

paprika ,  en  spek

KApsalon frikandel speciaal |  €4,50

Een  traditionele  kapsalon  zoals  we  deze

gewend  zijn  met  op  de  kop  stukjes  fr ikandel

en  speciaal  saus !  Shoarma  kan  ook  tegen

meerprijs .  

LUXE FRIET

SAUZEN
Beker  mayonaise

Beker ketchup of curry 

Beker speciaal

Beker  joppie of tomotto 

Beker satesaus, zigeuner

Beker stoofvlees

Beker piccalilly

 

1/2:     Heel:   Emmer: 

 € 3,15    € 3,50  € 4,00

€ 3,55   € 3,90   € 4,40

€ 3,55   € 3,90   € 4,40

€ 3,90   € 4,20   € 4,70

€ 3,90   € 4,20   € 4,70

€ 3,90   € 4,20   € 4,70

€ 4,10   € 4,40   € 4,90

 

MAALTIJDEN
1/2 haan |  €8,50

Halve  haan  geserveerd  met  fr isse  salade  en

verse  fr iet .  

Schnitzel |  €8,50

Geserveerd  met  fr isse  salade  en  verse

frietjes

Bami  of Nasi |  €8,50

Geserveerd  met  ham ,  ananas ,  augurk ,  zi lver

uit jes ,  gebakken  eitje  en  kroepoek .  

Bami  of Nasi speciaal   |  €8,50

Geserveerd  met  ham ,  ananas ,  augurk ,  zi lver

uit jes ,  gebakken  eitje  en  kroepoek  met  twee

sate  stokjes   met  satésaus  uit  eigen  keuken

en  gefrituurde  uitjes .  

hete kip |  €8,50

Geserveerd  met  een  fr isse  salade  en  verse

frietjes .  Ook  te  bestel len  met  gebakken  ui .  

sate met friet  |  €8,50

Keuze  uit  kip  of  varkens  sate  geserveerd  met

satesaus  uit  eigen  keuken ,  kroepoek  en

gefrituurde  uitjes ,  een  fr isse  salade  en  verse

frietjes .

Shoarma  of  Gyros|  €8,50

Geserveerd  met  pitabroodje ,  fr isse  salade

en  verse  fr ietjes .  

Varkenshaas met friet|  €8,50

Geserveerd  met  champignonsaus ,  een  fr isse

salade  en  verse  fr ietjes .  



SNACKS
Frikandel                                                    

Frikandel speciaal                                     

Kroket                                                        

Goulash kroket                                           

Satékroket                                                  

Kalfskroket                                                  

Groentekroket

Elite kroket

Kwekkeboom kroket

Gehaktball

Gehaktbal speciaal

Crizzly

Gehaktbal uit jus

Gehaktstaaf 

Nasischijf

Bamischijf

Bamischijf oriental

Pittige bamischijf

Loempia

Kaassoufle

Ham/kaassoufle

Tomaat/mozzarellasoufle

Viandel

Mexicano

Kipcorn

Kipvingers 

Kipnuggets 

Bitterballen

Sitostick

Zigeunerstick

Megastick

Saterol

Smulrol

Shoarmarol 

Nasigroenterol 

Lianboutje

Knakworst

Braadworst

€1,65

€2,20

€1,65

€1,95

€1,85

€1,85           

€1,95

€2,10

€2,10

€1,85

€2,30

€2,30

€2,50

€1,95

€1,95

€1,95

€1,95

€1,95

€3,00

€1,95

€1,95

€1,95

€1,95

€2,20

€1,95

€2,30

€2,30

€2,40

€2,30

€2,20

€2,60

€1,95

€2,10

€1,95

€2,10

€1,65

€1,25

€2,10        

Sjashlick

Ardeense saté 

Ribster 

Boerenbrok

Hete donder 

Lange lummel 

Vlampijp

Visstick 

Bocado 

Ragoezi

Apiriostick 

SNACKS
€2,30

€2,30

€1,85

€2,30

€2,30

€2,40

€2,20

€2,10

€1,95

€2,20

€3,00

SUPERTJES

Platte tekst toevoegen

Super zonder

Super mayonaise

Super curry of ketchup

Super speciaal

Super joppiesaus

Super tomotto

Super satésaus

Super stoofvlees

Super zigeunersaus

Super piccalilly 

Klein:   Middel:  Groot:

€ 3,15   € 3,50   € 4,00

€ 3,55   € 3,90   € 4,40

€ 3,55   € 3,90   € 4,40

€ 3,90   € 4,20   € 4,70

€ 3,90   € 4,20   € 4,70

€ 3,90   € 4,20   € 4,70

€ 4,10    € 4,40   € 4,90

€ 4,30   € 4,60   €  5,15

€ 3,90   € 4,20   € 4,70

€ 3,55   € 3,90   € 4,40
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LUXE SNACKS
Loempia satésaus  |  €3,50

Loempia speciaal  |  €4,15

Loempia  met  satésaus  met  gefrituurde
uitjes .

Loempia  met  gebakken  ei ,  gebakken
ananas  en  satésaus .

1/2 haan |  €4,35
1/2  haan  uit  eigen  keuken .

schnitzel of kotelet |  €4,35
Gepaneerd  en  gefrituurd .

Portie kipsaté  |  €4,55
Portie  saté  uit  eigen  keuken  met

huisgemaakte  satésaus .

Portie Varkenssaté|  €3,50
Portie  saté  met  huisgemaakte  satésaus .



BELEGDE BROODJES
Broodje ham of kaas |  €2,20

Harde  bol  met  ham  of  kaas .  Ook  te  bestel len

met  rauwkost .  

Broodje ham/kaas |  €2,50

Harde  bol  met  ham  en  kaas .  Ook  te

bestel len  met  rauwkost .   

broodje ei |  €2,50

Harde  bol  met  gekookt  of  gebakken  ei .  Ook

te  bestel len  met  rauwkost .  

Broodje gezond |  €4,50

Pistolet  met  ham ,  kaas ,  sla ,  tomaat ,  gekookt

ei ,  komkommer ,  wortel ,  augurk  en

honing/mosterd  saus .  

Broodje filet americain |  €3,50

Harde  bol  met  f i let  americain ,  uitjes ,  zout  en

peper .

LUXE BROODJES
Broodje hete kip  |  €6,00

Harde  bol  met  hete  kip  uit  eigen  keuken .

Ook  te  bestel len  met  gebakken  champignons

en  ui .  

Broodje warmvlees |  €5,00

Pistolet  met  warmvlees ,  satésaus  uit  eigen

keuken  en  gefrituurde  uitjes .  

Broodje eiersalade |  €4,00

Harde  bol  met  eiersalade ,  sla  en

komkommer .  

Broodje Tonijnsalade |  €4,50

Harde  bol  met  tonijnsalade ,  sla  en

komkommer .  

Harde  bol  met  carpaccio ,  pijnboompitten ,

sla ,  rucola ,  parmezaanse  kaas ,

zongedroogde  tomaten ,  baconkruimels  en

truffelmayonaise

Broodje carpaccio|  €7,00

Broodje frikandel

Broodje kroket

Broodje kwekkeboomkroket

Broodje elitekroket 

Broodje goulashkroket 

Broodje satékroket 

Broodje kalfskroket

Broodje groentekroket

Broodje kipcorn

Broodje gehaktbal

Broodje bamischijf

Broodje hamburger 

Broodje kipburger 

Broodje cheeseburger

 

Meerprijs:

Zacht broodje

Pistoletje

Harde bol

2 sneetjes brood

BROODJE SNACK
€2,55

€2,55

€3,00

€3,00

€2,85

€2,75

€2,75

€2,85

€2,85

€2,75

€2,85

€3,50

€3,50

€4,00

 

 

€0,90

€1,10

€1,20

€1,00

SALADES 
Vegetarische salade  |  €  6,50

Hete kip salade   |  €7,00

Gemengde  salade  met  tomaat ,  komkommer ,

gekookt  ei ,  croutons  en  een  honing/mosterd .  

Gemengde  sla ,  hete  kip ,  komkommer ,

paprika ,  rode  ui .  

Carpaccio salade   |  €8,00
Gemengde  sla ,  carpaccio ,  komkommer ,

paprika ,  rode  ui .  pijnboompitten ,

parmezaanse  kaas ,  zongedroogde  tomaten ,

baconkruimels  en  truffelmayonaise .  

huzarenslaatje   | klein  €2,30   groot €  2,70
Huzarensalade ,  gekookt  ei ,  komkommer ,

ham ,  ananas ,  wortel  en  mayonaise .

AL ONZE SALADES WORDEN 
GESERVEERD MET BROOD EN DIP



SOEPEN
Tomatensoep  |  klein  €3,50 Groot €4,50 

seizoen soep   |  klein  €3,50 Groot €4,50

Een  huisgemaakte  tomatensoep  geserveerd

met  brood  en  dip .  

Een  huisgemaakte  soep  gericht  op  het

seizoen  geserveerd  met  brood  en  dip .  

VOOR DE KIDS
Kidsbox|  €4,50
Een  box  gevuld  met  fr iet  met  mayonaise  of

appelmoes ,  keuze  uit  vier  mini  snacks  en  een

ijsje  voor  erna .  

                                  Snackkeuze:

                                   - 4  fr ikandelletjes

                                   - 4  kipnuggetjes

                                   - 4  kipvingers

                                   - 4  bitterballen

                                   - 4  kaassouff lé  

worstenbroodje |  €2,00

klein soepje |  €4,50

Een  klein  soepje  naar  keuze  geserveerd  met

stokbrood  en  kruidenboter .  

Het  enige  echte  Brabants  worstenbroodje .

Tosti  |  €4,50
Een  tosti  met  ham  en  kaas .

Een  kleine  zachte  bol  met  jam  of  met  pasta  

Broodje voor onze kleinste|  €2,50

Saucijzenbroodje |  €2,20
Een  lekker  roomboter  saucijzenbroodje .

EIERGERECHTEN
uitsmijter ham of kaas  |  €4,00

uitsmijter ham/kaas |  €4,50

2  sneden  brood  belegd  met  ham  of  kaas  en

drie  spiegeleieren .  Geserveerd  met  salade .

2  sneden  brood  belegd  met  ham ,  kaas  en

drie  spiegeleieren .  Geserveerd  met  salade .

Omelet tomaat/kaas   |  €4,50
2  sneden  brood  belegd  met  een  heerl i jke

omlet  met  geraspe  kaas  en  tomaat .

Boerenomelet  |  €5,50  

2  sneden  brood  belegd  met  een  heerl i jke

omelet  van  geklopt  ei ,  prei ,  ui ,  tomaat  en

champignons .  

WARME BROODJES
Worstenbroodje  |  €2,00 

saucijzenbroodje |  €2,20

Het  enige  echte  Brabants  worstenbroodje .  

Een  lekker  roomboter  saucijzenbroodje .  

Tosti  |  €2,20

Een  tosti  met  ham  en  kaas .  
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Radar 

Vierkante beker

Reuzebeker

Oblie

Wafel

Squeezy

 

Plastic beker 0,2L

Plastic beker 0,3L

Plastic beker 0,4L

Plastic beker 0,5L

 

SOFTIJS
€1,10

€1,40

€1,65

€2,00

€2,00

€1,65

 

€2,00

€2,75

€3,30

€3,80

 

Sundae 

Sundae deluxe cheese cake 

Sundae deluxe chocolade

sundae deluxe caramel

 

Sundae smaken:

- aardbei 

- kersen 

- chocolade 

- caramel

- cookie dough 

- praliné 

- advocaat 

= unicorn glitter

- Monsterdip 

 

SUNDAE
€2,25

€3,50

€3,50

€3,50

 

MILKSHAKE
   Klein

   Middel

   Groot

 

Milkshake smaken:

- aardbei

- kersen 

- framboos

- bosvruchten

- banaan

- pistache 

 

 

€2,00

€2,50

€3,00

 

- Vanillie 

- Chocolade

- mocca

- caramel

- cookiedough 

- passievrucht

 

LUXE IJSJE
Vruchtensorbet |  klein €3,20   groot €4,25

Nougatine sorbet |  klein €3,20  groot €  4,25

Softi js  met  aardbeiensaus ,  vruchtjes  en

slagroom .  

Softi js  met  moccasaus ,  zoete  nootjes  en

slagroom .  

SLUSHPUPPIE

 

 

Klein rood 

Groot rood

Klein blauw 

Groot blauw

Klein rood/blauw

Groot rood/blauw

€1,40

€1,75

€1,40

€1,75

€1,40

€1,75

 

Coca cola

Coca cola zero 

Dr Pepper

Fanta

Fanta zero

Fanta casis

7-up

Lipton ice tea 

Lipton ice tea green

Appelsap 

Jus d'orange 

Melk

Chocomel 

Fristi 

aquarius

aa-drink

 

DRANKEN
€2,50

€2,50

€2,50

€2,50

€2,50

€2,50

€2,50

€2,75

€2,75

€2,50

€2,50

€2,00

€2,50

€2,50

€2,50

€2,50

Sundae 

Sundae deluxe cheese cake 

Sundae deluxe chocolade

sundae deluxe caramel

 

Sundae smaken:

- aardbei 

- kersen 

- chocolade 

- caramel

- cookie dough 

- praliné 

- advocaat 

= unicorn glitter

- Monsterdip 

 

Dippen:

- Chocodip 

- Discodip

- Nootjes 

- Knetterdip 

- Slagroom
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Groot Grinsel 16 A 
5275 BZ Den Dungen
073 594 3474
eethuyspleintje@gmaill.com 

OPENINGSTIJDEN: 
Maandag         Gesloten
Dinsdag            16:00 - 22:00 
Woensdag        16:00 - 22:00
Donderdag       16:00 - 22:00
Vrijdag              12:00 - 22:00
Zaterdag          12:00 - 22:00
Zondag             12:00 - 22:00

Eethuys 't Pleintje Den Dungen

Volg ons @Eethuys'tPleintje 

Volg ons @EethuystPleintje 



Heeft u een feestje of evenement en wilt u een frietwagen op locatie? Ook dan
bent u bij ons op het juiste adres. Wij verzorgen friet en snacks op locatie. Wilt u
graag andere gerechten op uw feestje? Laat het ons dan weten en wie weet
kunnen wij u hieraan helpen. 
 
Voor de mogelijkheden en andere vragen kunt u bellen naar 06-13638487.
 

Alles van deze kaart kan ook worden besteld. Daarvoor kunt u bellen naar 073-
5943474. U kunt ook altijd langskomen om uw bestelling door te geven en af te
halen. Voor mogelijkheden bij grote groepen kunt u altijd bellen en dan
bespreken we wat de mogelijkheden daarbij zijn. 

Houdt u niet van rommel thuis, heeft u een feestje te vieren of houdt u gewoon
van een hapje buiten huis eten? Dan bent u bij Eethuys 't Pleintje op het juiste
adres. Eethuys 't Pleintje beschikt namelijk voor een terras en restaurant gedeelte
waar wij u graag een gezellig en fijn avondje uit willen bezorgen. 
 

Bestellen:

Zitgelegenheid:

Verhuur frietwagen:


