
Goed om te weten ...
In deze folder treft u ons assortiment aan.   
De prijzen in deze folder zijn meeneemprijzen.
Onze medewerkers bereiden uw bestellingen snel en correct, 
ook tijdens de piekuren!      
Op verzoek is uitgebreide allergeneninformatie beschikbaar.   
Heeft u vragen? stel ze gerust! Wij helpen u graag!

Maandag t/m zaterdag    11:30  tot 22:30
       
Zondag gesloten

Op feestdagen hanteren wij aangepaste openingstijden.  

Openingstijden...

Bezoek ook eens onze Facebook pagina! 

Snacksalon La Plaza
Kolkplein 8
3751 EE  Bunschoten-Spakenburg
Tel: 033 - 299 6995
Mail: info@snacksalonlaplaza.nl   
www.snacksalonlaplaza.nl

Softijs	 	 Radartoren	 	 €1,15
	 	 Reuzebeker	 	 €1,80	
  Oubliehoorn  €2.00
 
Beker softijs 400cc	 	 	 €3,95

Milkshakes  400cc	 	 	 €2,75

Milkshakes zijn verkrijgbaar in de volgende smaken:   

aardbei, banaan,  vanille, kiwi en chocolade

 
Razzle  	 400cc	 	 €	 	4,10	
 
Een Razzle is softijs gemengd met diverse toppings (M&M, 
stroopwafel, spekjes en crunch) en een saus naar keuze (choco-
ladesaus, caramelsaus en aardbei saus)    
      

Sundea **nieuw** Caramel   €2,25 
  Chocolade  €2,25		
  Aardbei   €2,25		
      
Sundea met topping **nieuw**   2,75

Mi lkshakes en soft i js

Dranken

Fristi	 	 €2,25		 	 	
Chocomel	 €2,25	
Fuze	tea	Peach		 €2,35
Fuze tea Lemon €2,35
Red	Bull		 €2,85
Chaudfontaine			 €2,25
Sprite	 	 €2,00	 	 	
Fanta	Cassis	 €2,00	
AA	Drink	 €2,25
Heineken	 €2,25
Coca	Cola	 €2,00	 2,50 0,5L
Coca	Cola	light	 €2,00	 2,50 0,5L
Fanta	Orange	 €2,00	 2,50 0,5L
Halfvolle melk  2,00 0,5L

Koffie  €2,00		
Cappucino €2,25		
Thee   €2,00	
Espresso  €2,00	
Koffie verkeerd €2,25	
Moccacino €2,25	
Witte wijn   3,50 
Rode wijn   3,50 
Rosé    3,50

Besteltips                                                                                           
•	 Controleer uw bon na het bestellen! Zo weet u of uw bestelling 

correct is en op de juiste manier wordt klaargemaakt.
•	 Probeer alles in één keer te bestellen.
•	 Let goed op uw bonnummer (bovenaan de bon) en maak het 

kenbaar als uw nummer wordt omgeroepen.
•	 Wij zijn gespecialiseerd in het bereiden van grotere  

bestellingen! Wilt u dit soort bestellingen wel zo vroeg mogelijk 
doorgeven.

•	 Vrijdagmiddag is het vaak erg druk! We zijn u enorm dankbaar als 
u uw bestelling doorgeeft voor 11.30! 

•	 Meld u bij de kassa wanneer u telefonisch besteld heeft
•	 Ook	wanneer	het	erg	druk	is	hoeft	u	nooit	lang	te	wachten.	

Prijzen in deze folder zijn onder voorbehoud, uitgave folder januari 2019 versie 11

Deze folder kunt u ook downloaden van onze 
internetsite;

www.snacksalonlaplaza.nl.  

Nieuw.......Slagroom			€0,45

Luxe bol carpaccio      €8,25		
Bol ruim belegd met dungesneden ossenhaas, pijnboom-
pitten, zongedroogde tomaat, luxe sla melange, rode ui, 
groene pesto, rucola, gesnipperde Old Amsterdam kaas, en 
balsamico dressing.      
(Op verzoek ook te verkrijgen met truffelmaynonaise i.p.v balsamico dressing)

Luxe bol Zalm    €	9,25		

Bol ruim belegd met gerookte zalmfilet, pijnboompitten, 
luxe sla melange, mosterd dille dressing, rode ui, kappertjes, 
tomaat, komkommer, rucola en kruidenroomkaas. 

Luxe bol Old Amsterdam  €	 			5,50		

Bol ruim belegd met echte Old Amsterdam kaas, honing 
mosterd dressing, tomaat, komkommer, pijnboompitten en 
rucola.

Luxe Bol Rosbief/kaas            €		6,95		
Bol ruim belegd met rosbief en Old Amsterdam kaas, pesto,  
pijnboompitten, rucola, rode ui, zongedroogde tomaatjes en 
balsamico dressing.  

Salade carpaccio    €9,25		

Een luxe sla melange belegd met dungesneden ossenhaas, 
pijnboompitten, zongedroogde tomaat, rode ui, groene pes-
to, gesnipperde Old Amsterdam kaas, rucola en balsamico 
dressing.       
(Op verzoek ook te verkrijgen met truffelmaynonaise i.p.v balsamico dressing) 

Salade Zalm      10,25  

Een luxe sla melange ruim belegd met gerookte zalmfilet, 
pijnboompitten, mosterd dille dressing, kappertjes, tomaat, 
komkommer, rucola, rode ui en kruidenroomkaas.

Salade Pittige kip    €8,25		

Een luxe sla melange ruim belegd met pittig gekruide en 
gebakken kipdijfilet, piri piri saus, tomaat, komkommer, ei, 
annanas en rucola.

Salade Naturel    €6,95	

Een luxe sla melange met tomaat, komkommer, ei, ananas, 
rucola en honing mosterd dressing.

Luxe bol Pittige kip   €	 			6,95		

Een bol ruim belegd met pittig gekruide en gebakken kip-
dijfilet, piri piri saus, sla en tomaat,  

Luxe broodjes en salades

Goed om te weten ...
In deze folder treft u ons assortiment frites, snacks, belegde 
broodjes, menu’s, milkshakes, ijs en frisdranken aan. De prijzen 
in deze folder zijn meeneemprijzen!
Onze medewerkers bereiden uw bestellingen snel en correct, 
ook tijdens de piekuren!      
Op verzoek is uitgebreide allergeneninformatie voorhanden. 

Bestellingen ...
Per telefoon: 033 - 299 6995

Maandag t/m zaterdag    11.30  tot 22.30
       
Zondag gesloten

Wij zijn de volgende feestdagen geopend:  
25 maart 2016   Goede vrijdag 11:30 t/m 22:30  
28 maart 2016   2de Paasdag  11:30 t/m 20:30
27 april   2016   Koningsdag    11:30 t/m 20:30  
5   mei    2016   Bevrijdingsdag  11:30 t/m 22:30  
5   mei    2016   Hemelvaartsdag 11:30 t/m 20:30  
16 mei    2016   2de pinksterdag 11:30 t/m 20:30  
24 dec    2016   Kerstavond   11:30 t/m 22:30  
31 dec    2016   Oudejaarsdag  11:30 t/m 19:00 
1   jan     2017   Nieuwjaarda  16:00 t/m 20:00 
2de Kerstdag zijn wij gesloten!!

Maandag t/m zaterdag    11.30  tot 22.30Maandag t/m zaterdag    11.30  tot 22.30

Openingstijden...

Volg ons op Twitter @LekkerLaplaza

Bezoek ook eens onze Facebook pagina! 

Snacksalon La Plaza
Kolkplein 8
3751 EE  Bunschoten-Spakenburg
Tel: 033 - 299 6995
Mail: info@snacksalonlaplaza.nl   
www.snacksalonlaplaza.nl

Softijs  Radartoren  €1,10
  Vierkante beker    €1,35
  Reuzenbeker  €1,60 
  Oubliehoorn  €1.85

Beker softijs Klein   €2,75
  Middel   €3,75
  Groot   €4,75

Milkshakes  Klein   €1,80
  Middel   €2,30
  Groot   €2,80
Milkshakes zijn verkrijgbaar in de volgende smaken: Aardbei, 

Banaan, Vanille, Kiwi en Chocolade

Razzle   Klein   €2.95
  Middel   €3.95
Een Razzle is softijs gemengd met diverse toppings (M&M, 
stroopwafel, spekjes en crunch) en sauzen! (chocoladesaus, 
caramelsaus en aardbei saus)     
      

Sundea **nieuw** Caramel   €1,75
  Chocolade  €1,75  
  Aardbei   €1,75

Mi lkshakes en soft i js

Softijs  Radartoren  €1,10Softijs  Radartoren  €1,10
  Vierkante beker    €1,35  Vierkante beker    €1,35
  Reuzenbeker  €1,60   Reuzenbeker  €1,60   Reuzenbeker  €1,60   Reuzenbeker  €1,60   Reuzenbeker  €1,60   Reuzenbeker  €1,60 
  Oubliehoorn    Oubliehoorn    Oubliehoorn  €1.85

Beker softijs Klein   €2,75Beker softijs Klein   €2,75Beker softijs Klein   €2,75
  Middel   €3,75  Middel   €3,75  Middel   €3,75

Mi lkshakes en soft i jsMilkshakes en soft i jsMilkshakes en soft i js

Dranken
Fristi  €1,95    
Chocomel €1,95 
Ice tea Peach  €2,25
Ice tea Lemon €2,25
Red Bull  €2,75
Chaudfontaine B  €2,00
Sprite  €1,75    
Fanta Cassis €1,75 
AA Drink €1,85
Heineken €2,00
Coca Cola €1,75 €2,25 0,5L
Coca Cola Light €1,75 €2,25 0,5L
Fanta Orange €1,75 €2,25 0,5L

Fristi  €1,95    Fristi  €1,95    

Sprite  €1,75    

Koffi e  €1,75  
Cappucino €1,95  
Thee   €1,75 
Espresso  €1,75 
Koffi e verkeerd €1,95 
Hot chocolate €1,75 
Moccacino €1,95

0.5L Fles

Besteltips                                                                                           
• Controleer de bon na het bestellen! Zo weet u of uw bestelling 

correct is en op de juiste manier wordt klaargemaakt.
• Probeer alles in één keer te bestellen.
• Let goed op uw bonnummer (bovenaan de bon) en maak het 

kenbaar als uw nummer wordt omgeroepen.
• Wij zijn gespecialiseerd in het bereiden van de grotere 

bestellingen! Wilt u dit soort bestellingen wel zo vroeg mogelijk 
doorgeven.

• Vrijdagmiddag is het vaak erg druk! We zijn u enorm dankbaar als 
u uw bestelling doorgeeft voor 11.30! 

• Ook wanneer het erg druk is hoeft u nooit lang te wachten.            
• Meld u bij de kassa wanneer u telefonisch besteld heeft!

Prijzen in deze folder zijn onder voorbehoud, uitgave folder januari 2016 versie 6

Deze folder kunt u ook downloaden van onze 
internetsite;

www.snacksalonlaplaza.nl.  

Nieuw.......Slagroom   €0,35

Luxe bol carpaccio**nieuw**  €7.25 

Bol ruim belegd met dungesneden ossenhaas, pijnboompitten, 
zongedroogde tomaat, luxe sla melange, rode ui, groene pesto, 
rucola, gesnipperde Old Amsterdam kaas, en balsamico dressing. 

Luxe bol Zalm**nieuw**   €7.25 

Bol ruim belegd met gerookte zalmfilet, pijnboompitten, luxe 
sla melange, mosterd dille dressing, rode ui, kappertjes, tomaat, 
komkommer, rucola en kruidenroomkaas. 

Luxe bol Old Amsterdam**nieuw** €4.95 

Bol ruim belegd met echte Old Amsterdam kaas, honing mos-
terd dressing, tomaat, komkommer, pijnboompitten en rucola.

Luxe Bol Rosbief/kaas**nieuw**  €5.95  

Bol ruim belegd met rosbief en Old Amsterdam kaas, pesto,  
pijnboompitten, rucola, zongedroogde tomaatjes en balsamico 
dressing.  

Salade carpaccio **nieuw**   €8.25  

Een luxe sla melange belegd met dungesneden ossenhaas, 
pijnboompitten, zongedroogde tomaat, rode ui, groene pesto, 
gesnipperde Old Amsterdam kaas, rucola en balsamico dressing.

Salade Zalm**nieuw**    €8.25  

Een luxe sla melange ruim belegd met gerookte zalmfilet, pijn-
boompitten, mosterd dille dressing, kappertjes, tomaat, komkom-
mer, rucola en kruidenroomkaas.

Salade Pittige kip**nieuw**   €7.25  

Een luxe sla melange ruim belegd met pittig gekruide en gebak-
ken kipdijfilet, piri piri saus, tomaat, komkommer, ei, annanas en 
rucola.

Salade Naturel**nieuw**   €5.95  

Een luxe sla melange met tomaat, komkommer, ei, ananas, 
rucola en honing mosterd dressing.

Milkshakes en soft i jsMilkshakes en soft i jsMilkshakes en soft i js

luxe bol Pittige kip**nieuw**  €5.95  

Een bol ruim belegd met pittig gekruide en gebakken kipdijfilet, 
piri piri saus, tomaat, komkommer, ei, 

Luxe broodjes en salades

€5.95  €5.95  

Bol ruim belegd met rosbief en Old Amsterdam kaas, pesto,  
pijnboompitten, rucola, zongedroogde tomaatjes en balsamico 

Salade NaturelSalade Naturel
Een Een luxe sla melange met tomaat, komkommer, ei, ananas, 
rucola en honing mosterd dressing.rucola en honing mosterd dressing.

U kunt kiezen uit een witte of bruine bol.

Bij een salade kunt u kiezen uit een wit of bruin stokbroodje incl. boter

Op uw kassabon staat het wachtwoord

Salade Geitenkaas     €8,75	

Een luxe sla melange ruim belegd met parels van Geiten-
kaas gevuld met honing, gebakken bacon, zongedroogde 
tomaatjes, komkommer, pijnboompitjes, rode ui en honing 
mosterd dressing. 

Luxe bol Geitenkaas            €			 				7,25	

Bol ruim belegd met geitenkaas parels gevuld met honing, 
gebakken bacon, zongedroogde tomaatjes, komkommer, 
pijnboompitjes, rode ui en honing mosterd dressing.   

T.W.V.T.W.V.T.W.V.
CADEAUBONCADEAUCADEAUCADEAU€ 5,-

PARAAF FILIAALHOUDER

CADEAUCADEAUCADEAUCADEAUCADEAUCADEAUCADEAUCADEAUCADEAU

UITGIFTEDATUM: 

CADEAUCADEAUCADEAU

Wist u dat wij ook
     

cadeaubonnen he
bben ...

Bel:  033 - 299 6995 

Bestellen?



Frites
Kinderpatat    €	1,55  

Patat	zonder	 	 	 	 €	1,95

Grote	patat	zonder	 	 	 €	3,15

Gezinszak patat klein   €	5,75
Ruim voldoende voor 2 á 3 personen

Gezinszak patat middel   €	6,95
Ruim voldoende voor 3 á 4 personen

Gezinszak patat groot   €	8,95
Ruim voldoende voor 5 á 6 personen

Nieuw.......Boeren		 	 €2,25
Heerlijk gebakken uien, champignons en fijn gesneden gebakken ham of 
bacon. Lekker als extra toevoeging bij patat, of andere producten.

Sauzen
  portie 125cc 250cc 
Fritessaus		 €0,55	 €1,30	 €1,80
Curry	 	 €0,55	 €1,30	 €1,80
Ketchup		 	 €0,55	 €1,30	 €1,80
Mayo/curry	 €0,85	 €1,35	 €1,95
Speciaal	 	 €0,85	 €1,35	 €1,95
Satésaus	 	 €1,00	 €1,75	 €2,25
Satésaus/mayo	 €1,00	 €1,75	 €2,25
Satésaus/mayo/ui	 €1,00	 €1,75	 €2,25
Zigeunersaus		 €0,90	 €1,35	 €1,95
Knoflooksaus	 €0,90	 €1,35	 €1,95
Joppiesaus	 €0,90	 €1,35	 €1,95
Chilliesaus	 €0,90	 €1,35	 €1,95			
Barbequesaus €0,90	 €1,35	 €1,95  
Spareribssaus €0,90 €1,35	 €1,95	
Cocktailsaus €0,90 €1,35	 €1,95	
Piri piri saus  €0,90 €1,35 €1,95 
Appelmoes cups €0,90   
Mosterd sachets €0,20 

Snacks 
Frikandel	 	 	 €1,75
Vleeskroket	 	 	 €1,75
Goulash	Kroket		 	 €1,90
Kwekkeboom rundvlees 	 €1,95
Satékroket	 	 	 €1,95	
Amuso mix    €2,85						
Mix van de 8 meest populaire mini snacks

Kalfskroket 	 	 €1.95
Bami	schijf	 	 	 €1,85
Nasi	schijf	 	 	 €1,85
Kaassoufflesse vegetarisch	 	 €1,85
Ham	-	Kaassoufflesse	 	 €1,90	
Italiaanse Kaassouflesse   €1,90	
Met tomaat, mozarella en basilicum.

 
vegetarisch 

Kipkorn	 	 	 €1,95
Pikanto		 	 	 €2,00

Mexicano	 	 €2,25 
Bonita vegetarisch   €1,90
Braadworst  €2,30
Knakworst	 	 €1,95
Sitostick	 	 €2,30
Smulrol gehakt met groente	 €2,30	
Shoarmarol	 	 €2,30	
Satèrol	 	 	 €2,30	
Viandel			 	 €1,90	
Loempia	 	 €3,75	
Loempia	La	Plaza	 €8,75
Loempia, 3 stokjes saté, satésaus, gebakken 

ei, ham en rauwkost. 

Berenklauw	 	 €2,65	
Krokant  gefrituurde gehaktbal met  

uienringen,     

Chicken strips 3st **nieuw**  3,25

Spare ribs*       11,25  
Spare ribs met de lekkerste marinade,  

een beetje zoet en een beetje pittig.

Karbonade	 	 				€5,95	
Heerlijk vers gepanneerde karbonade!   
Boeren karbonade    €	8,00 
Heerlijk vers gepanneerde karbonade! met 

gebakken bacon, ui en champingnons                    
Schnitzel	 	 				€5,95		
Een grote varkensschnitzel, heerlijk mals!  

Boeren Schnitzel  				€8,00		
Een grote varkensschnitzel, met gebakken 

bacon, ui en champingnons. Erg lekker!!

Portie	saté	 	 				€5,50
Saté	compleet	 	 				€6,25	
Heerlijk mals kipsate met stokbrood.

Gehaktbal	 	 				€2,65	
1/2 Kip*	 	 				€5.25
Kippenvleugels       €2,40
Zak	Kippenvleugels	 				€6,95

Broodjes /  Stokbroodjes/ Uitsmijters
                                   Witte bol    Stokbrood
Gekookt	ei	 		 €2,00	 	 €3,50
Ham	 	 	 €2,00	 	 €3,50
Kaas	 	 		 €2,00	 	 €3,50	
Old	Amsterdam		 €2,95	 	 €4,75
Ham/kaas	 		 €2,50	 	 €4,25
Rosbief		 		 €2,50	 	 €4,50
Fricandeau	 		 €2,55	 	 €4,50
Tartaar		 	 €2,60	 	 €4,50
Tartaar	speciaal			 €3,50	 	 €4,95
Gezond		 	 €3,75	 	 €4,50

Broodje	gebakken	tartaar			€2,95	
Broodje	gebakken	ei	 					€2,75	
Uitsmijter naturel      €5,50
Uitsmijter	ham	 	 					€5,95
Uitsmijter	kaas	 	 					€5,95
Uitsmijter	ham/kaas	 					€6,75	
Uitsmijter Bacon       6.75 
Uitsmijter Bacon/kaas       7.25 
Uitsmijter	rosbief	 					€7,25
Rundvlees	slaatje	 					€2,75	

Warme broodjes

Broodje	Warm	Vlees	 	 	 	 	 €4,75
Broodje Warm Vlees Speciaal    €5,25
Gebakken uien en champignons   
Broodje	Hamburger	Zonder	 	 	 	 €3,95	 	
Broodje Hamburger Speciaal    €4,95
Gebakken uien, champignons,mayo en curry 
Broodje Hamburger Hawai    €5,75
Gebakken ui, champignons, mayo, curry, ham, kaas en ananas    
Broodje Cheeseburger      €5,75
Gebakken uien, champignons,mayo en curry en heerlijk gesmolten kaas   

Broodje Hamburger Dubbel    €7,25	
Gebakken ui, champignons, mayo, curry en een dubbele burger    

Bol Bacon burger         6,50 
Harde bol, sla, bacon, gebakken ui, gesmolten kaas, tomaat en barbequesaus

Broodje Hamburger La Plaza    €6,25	
Gebakken ui, champignons, mayo, curry, ham, kaas, geb.ei   

Broodje Hamburger Dubbel La Plaza    €8,50	
Gebakken ui, champignons, mayo, curry, ham, kaas, 2 gebakken eieren   

en een dubbele hamburger 

Bol Hamburger Deluxe    €	 	6,50	 	
Harde bol met gebakken ui, champignons, sla, tomaat, komkommer,    

gebakken ham en een speciale hamburger tapenade. 

Menu’s
Br.hamburger	speciaal	menu	 		€7,95
Br.cheeseburger	menu	 	 		€8,75
Br.hamburger	hawai	menu	 		€8,75
Br.hamburger	dubbel	menu	 		€10,25
Br.hamburger	la	Plaza	menu	 		€9,25
Bol hamburger Deluxe menu     9,50 
Bol baconburger menu     9,50 
Br. hamb dubbel la Plaza menu €11,25   
Spare ribs menu*    €13,25	
Bol pikante kip menu 	 		€9,75

Loempia	menu	 	 	 €6,95
Saté	menu	 	 	 €8,25	
Halve	Kip	menu*	 	 €8,25
Karbonade	menu			 												€8,50
Varkensschnitsel	menu	 	 €8,50
Br.	kipburger	menu	 	 €7,25
Br.	kipburger	speciaal	menu	 €7,75	
Bol kipburger Deluxe menu   9,25
Br.	warmvlees	menu	 	 €7,50	
Br.	warmvlees	speciaal	menu	 €7,95

Bittergarnituurschotels en hapjes
Bittergarnituurschotels     
10 t/m 15 personen klein ruim 60st   31.95    
15 t/m 20 personen middel   ruim 90st   41.95    
20 t/m 30 personen groot    ruim120st  €	 51,95	

Mini	kaassouflesse	 6st	 €2,65
Bami	hapjes		 	 6st	 €2,65
Nasi	hapjes		 	 6st	 €2,65
Bitterballen		 	 6st							€2,65
Kipfingers		 	 6st	 €2,65
Kipnuggets		 	 6st	 €2,65
Kaasstengels		 	 6st	 €3,60	
Vlammetjes		 	 6st	 €3,60	
Mini frikandellen 8st €3,50

Allergenen informatie/ Glutenvri je snacks

Nieuw....K
indermenu

’s		 €	4,50

Met patatjes en de keuze uit frikandel, kroket, 

kipnuggets, bitterballen of kipfingers en een capri 

sun	of	teg
en	meerpr

ijs	van	slec
hts	€1,-	ee

n	fristi	of	

chocomel! Dit alles in een mooie kinderbox met een 

leuke verassing! 

De schotels worden compleet met sauzen en prikkers geleverd.

Menu’s	worden	geserveerd	met	rauwkost	
& groot portie frites. 

* Deze  producten hebben een iets langere 
bereidingstijd, bij voorkeur graag  telefonisch    
bestellen!  

Partyschaal kippenvleugels    
10 t/m 15 personen klein  ruim 60st  €	 25,95		
15 t/m 20 personen middel  ruim 90st  €	 35,95		
20 t/m 30 personen groot  ruim120st  €	 45,95 

Warme Broodjes met een snack
Broodje	Kwekkeboom	 	 €	 2,50	
Broodje	Vleeskroket		 	 €	 2,30	
Broodje	Goulash	Kroket	 €	 2,45	
Broodje	Satékroket	 	 €	 2,50	
Broodje Kalfskroket  €	 2,50	
Broodje	Frikandel	 	 €	 2,30	
Broodje	Kaassoufflesse	 	 €	 2,40	
Broodje	Ham	Kaassoufflesse		 €	 2,45
Broodje	Knakworst	 	 €	 2,50	
Broodje Braadworst   €	 2,85	
Broodje	Pikanto	 	 €	 2,55
Broodje	Kipcorn	 	 €	 2,55
Broodje	Viandel		 	 €	 2,40	
Broodje Mexicano  €	 2,75

Broodje Kipburger   4,25
Broodje Kipburger speciaal  5,25
Gebakken ui/champignons,mayo/curry

Bol Kipburger Deluxe    6,75  
Luxe harde bol met een kipburger, sla,  tomaat,    

gebakken bacon en honing mosterd saus.     

Bol Pikante kip     6,95  
Luxe harde bol met heerlijk mals gebakken kippendij, pikante saus,   

gebakken ui en champignons, frisse ijsbergsla en tomaat

Partyschaal luxe koude hapjes      
Ruim 40 stuks gemengde luxe hapjes    28,95
Ruim 50 stuks luxe wrap hapjes    32,95

Glutenvrij snacks    
Deze snacks worden gebakken in het frituurvet waar ook onze patat in gebakken wordt, zodat het niet gebakken wordt 
in frituurvet waar andere niet glutenvrije producten in gebakken worden.  Wij doen er alles aan om kruisbesmetting te 
voorkomen. Maar het eten van deze producten blijft wel voor eigen risico.  Heeft u vragen dan horen wij dit graag! 
                
Glutenvrije frikandel 2.25  Glutenvrije mexicano  2,85 Glutenvrije knakworst  1,95 
Glutenvrije Patat 1,85  Glutenvrije currysaus  0,55 Glutenvrije fritesaus (sachets) 0.55

Wist u dat? Snacksalon La Plaza kan ook uw buffet verzorgen! Vraag vrijblijvend naar meer 

informatie aan een medewerker! of stuur een mailtje naar catering@snacksalonlaplaza.nl

**nieuw** en alleen op woensdag,  heerlijk vers gegrilde kip! De kippen zijn heerlijk 

mals en perfect gaar omdat ze alleen om 17:00 & 18:00 verkocht vers uit de gril!   

U weet niet wat u proeft. Let wel OP = OP!!  

Vers gegrilde kip 7,25 (alleen woensdag!)


