
Al 22 jaar, jouw vertrouwde cafetaria! 

de-snackcorner.nl



Eet smakelijk!
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Uitsmijter ham of kaas   6,25
Uitsmijter ham & kaas    6,25
Uitsmijter rosbief     6,75
Uitsmijter “De Snackcorner”   7,75
ham, kaas, rosbief, gebakken ui, 
champignons & een bolletje salade.
Omelet ham of kaas     6,25
Omelet ham & kaas    6,25
Boerenomelet     7,75

Tosti ham of kaas     2,85
Tosti ham & kaas     2,85
Tosti Hawaï   3,25
Tosti zalm       4,25

ham, kaas, gebakken ui, champignons, paprika, tomaat.

De uitsmijter wordt geserveerd met 3 sneetjes brood  
(keuze uit wit of bruin) en rauwkostsalade. De omelet wordt 
geserveerd met 2 sneetjes brood (keuze uit wit of bruin) en 
rauwkostsalade.

 6,75

3 sneetjes brood (keuze uit wit of bruin),  kroket, ham, kaas, 
koffie of (karne-)melk, bolletje salade & rauwkost.

Tomatensoep 3,75
Groentesoep  3,75
Erwtensoep (Seizoen) 3,75

Uit eigen keuken, geserveerd met stokbrood

Lunchgerechten
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 (koud)

 Pistolets Luxe
Kaas  2,50  3,00
Ham  2,50  3,00
Ei  2,50  3,00
Ham & Kaas  2,75  3,25
Gezond  3,50  4,50
Eiersalade 3,75 4,75
Tonijnsalade 3,75 4,75
Rosbief  3,00  4,00
Tartaar met peper, zout & ui 3,00  4,00
Brie  3,50  4,50
met walnoten & honingmosterdsaus
Gerookte zalm 5,50  6,50
met mosterd-dille saus
Filet Americain met ui  3,00  4,00
Filet Americain speciaal  4,00  5,00
met ui, ei, augurk & martinosaus
Carpaccio  4,95  5,95
met Parmezaanse kaas, pijnboompitten 
en carpacciodressing

 (warm)

 Pistolets Luxe
Gebakken ei 2,75 3,50
Warm vlees met satésaus 4,50  5,50
Warme beenham met beenhamsaus 4,50  5,50
Pikante kip met chilisaus   5,75
Varkenssaté (3 stokjes) met satésaus  6,75
Kipsaté (2 spiezen) met satésaus  6,75
Shoarma met cocktail- of knoflooksaus   7,50
Gyros met cocktail- of knoflooksaus  7,50

Je hebt keuze uit een pistolet wit of bruin, voor luxe 
broodjes heb je keuze uit o.a. Italiaanse bol, baquette, 
flaquette of meergranenbol. 

Alle belegsoorten zijn ook mogelijk op een zacht wit 
of zacht bruin bolletje.

Pistolets
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 Normaal  Groot
Zonder  1,90  2,90
Met  2,40  3,50
Ketchup / curry  2,40 3,50
Speciaal  2,45  3,65
Satésaus  2,50  3,70
Oorlog  2,50  3,70
Oorlog + uitjes 2,55  3,75
Joppiesaus  2,50  3,60
Knoflooksaus 2,50 3,60
Chilisaus 2,50 3,60
Zigeunersaus  2,60  3,80
Appelmoes  2,50  3,70

Portie aardappelschijfjes of wedges  2,70

Puntzak patat 2,00

Kapsalon 6,25
(shoarma, gyros of gekruide kipreepjes) 
patat, gesmolten kaas, rode kool, sla, tomaat, ui, 
pepers, augurk, cocktail- of knoflooksaus
Kapsalon Döner 6,95
patat, gesmolten kaas, rode kool, sla, tomaat, ui, 
pepers, augurk, cocktail- of knoflooksaus
Back in Town 5,75
grote patat met een frikandel, kroket & fritessaus
Catamaran 5,75
grote patat, 2 frikandellen, satésaus & speciaalsaus
Hollandse pot 5,75
grote patat met fritessaus 
& een grootmoeders gehaktbal
Caramba! 5,75
grote patat met pittig gemarineerde 
kipstukjes & chilisaus
Boerenpatat 6,25
grote patat met doperwtjes, worteltjes, spekjes, 
paprika, champignons, ui & fritessaus
The Royal Rotterdam 8,75
patat met kipshoarma en o.a. sla, kaas, knoflooksaus 
en sambalsaus. 

Naast onze overheerlijke patat kan je ook kiezen voor 
lekkere RAS patat (+0,20). Ook aan onze kleine gasten 
is gedacht, er zijn ook kinderporties patat.

Ook glutenvrije fritessaus verkrijgbaar!

Patat
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Onze eigen vertrouwde hamburger, gewoon erg lekker!

Hamburger naturel 2,75
Hamburger speciaal met ui & sla 3,30
Hamburger speciaal    4,30
met gebakken ui, champignons & sla
Hamburger Hawaï 4,30
met gebakken ananas, sla, komkommer, 
tomaat & zigeunersaus
Cheeseburger 3,60
met kaas, sla, komkommer & tomaat
Eggburger 4,10
met gebakken ei, sla, komkommer & tomaat
XL Hamburger 5,45
op een luxe broodje (Flaquette) met sla, 
ui & hamburgersaus
Prinsenstraat burger  6,45
met gebakken ei, champignons, spekjes, 
ui, sla, fritessaus & curry

Chickenburger met sla & joppiesaus
 

4,50
Chickenburger Hawaï 4,75
met ananas, sla & joppiesaus
Crispy Chickenburger 4,95
met sla, tomaat, rode ui, cheddarkaas & joppiesaus

Verse 100% rundvlees burger van de ambachtelijke slager

American Special Burger 5,50
met ui, curry & fritessaus 
American Cheese burger 5,50
met kaas, sla, tomaat, augurk & hamburgersaus
Baconburger  5,50
met bacon, ui, sla, tomaat, 
augurk & smokey BBQ saus
American Eggburger 6,50
met gebakken ei, bacon, augurk
sla, tomaat & hamburgersaus
Hot Cocktailburger 5,50
met sla, tomaat, ui, paprika 
& smokey hot cocktailsaus
Boerenburger 6,75
met bacon, kaas, paprika, tomaat,
champignons, ui, augurk, sla & hamburgersaus

Burgers
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Vleeskroket 25% vlees                                   1,85
Kroket glutenvrij   1,85       

Vega Kerrie Kroket  2,25
Frikandel                                             1,80
Frikandel glutenvrij   1,80         
Frikandel speciaal                               2,20
Lange Lummel                                    2,60
Lange Lummel Speciaal 3,20 
Eierbal  2,75
Bami- / Nasischijf                                  2,00
Bami- / Nasischijf         2,10
Bamischijf glutenvrij     2,00 

 
Mexicano 2,50

 Ribster 2,00
Kipcorn 2,20
Pikanto 2,50
Smulrol 2,25
Satérol 2,45
Shoarmarol 2,70
Sitostick 2,30
Speksnek lekker gepaneerd speklapje 2,30

Snacks

Stoofvleeskroket                                          2,20
Goulashkroket                                   2,00
Kalfskroket                                          2,00
Satékroket                                           1,95
MAXX superkroket                            1,90
Rundvleeskroket “Kwekkeboom”  1,95
Kaaskroket 1,85
Groentekroket                                   2,20

Kaassoufflé / Hamkaassoufflé 1,95
Kaassouflesse 2,10
Tomaat-Mozzarella Souflesse 2,10
Lihanboutje 2,40
Viandel 2,00
Boerenbrok 2,00
Hamburger 2,20
100% Rundvlees burger 3,35
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Berehap 2,75
Knakworst 1,80
Braadworst 2,20
Gehaktbal uit de jus 2,75  
Portie kipfingers  6 stuks                     2,50
Portie kipnuggets 6 stuks                  2,50
Shaslick     5,25
(2 stokjes) shaslick & saus
Loempia 3,75
Loempia speciaal    5,20
met gebakken ei, ham & satésaus
Portie spareribs 6,25
Portie varkenssaté 5,25
(3 stokjes) met satésaus
Portie kipsaté 5,25
(2 spiezen) met satésaus
Portie chunks 4,40
5 malse stukjes kip
Portie hotwings 4,40
5 kippenvleugeltjes

Snacks

Kipschnitzel 5,75
Varkensschnitzel 5,25
Halve haan 5,25

Je kunt een snack ook krijgen op een 
zacht wit of zacht bruin bolletje (+ 0,50)

Borrelgarnituur 
 

Megamix  per stuk  0,40

Twijfelaar  8 luxe hapjes   5,10
Portie vlammetjes met saus 8 stuks 5,10
Portie bitterballen 8 stuks 2,50
Portie rundvlees bitterballen 8 stuks   3,50
Portie mini loempia’s 5 stuks 2,50
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Eet smakelijk!

Varkensschnitzel 9,95
Boerenschnitzel 10,75
met gebakken uitjes, champignons, paprika, 
spekjes, doperwtjes & worteltjes
Zigeunerschnitzel met zigeunersaus 10,25
Hawaïschnitzel 10,75
met gebakken uitjes, champignons, paprika, 
ananas & zigeunersaus
Kipschnitzel 10,25

 Kipsaté spies 9,95
(2 stuks) met satésaus
Halve haan 9,95
met appelmoes
Varkenssaté 9,95
(3 stokjes) met satésaus
Spareribs 10,75
Stoofvlees 8,25
Gyros 9,95
met knoflooksaus of cocktailsaus
Shoarma 9,95
met knoflooksaus of cocktailsaus

Fish and Chips 9,50
een lekker gebakken visje met ravigottesauss 
Loempia speciaal 9,25
met gebakken ei, ham & satésaus
Prinsenstraat Burger menu 9,25
broodje hamburger met gebakken ei, champignons, 
spekjes, ui, sla, curry & fritessaus
XL hamburger menu 7,95
een grote hamburger op een luxe broodje (Flaquette) 
met sla, ui en hamburgersaus
Boerenburger menu 9,25
broodje 100% rundvlees burger met bacon, kaas, paprika, 
champignons, ui, augurk, sla, tomaat & hamburgersaus

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met patat 
en rauwkostsalade. In plaats van patat ook keuze uit 
aardappelschijfjes (+1,50) 
of aardappelwedges (+1,50)

Menu’s
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Bami of nasi  7,25
gebakken ei, plakje ham, satésaus, 
kroepoek & rauwkost
Bami of nasi speciaal 10,25
gebakken ei, plakje ham, satésaus, 
kroepoek, 3 stokjes saté & rauwkost

Appelmoes kuipje 0,60
Rauwkostsalade 2,50
Slaatje rundvlees 2,25

Keuze uit verschillende soorten sausjes 
o.a. joppie, knoflook, chili, zigeuner, 
sambal en satésaus (zoet of pittig).

Salade naturel 3,95
Brie 5,75
walnoten & honingdressing
Carpaccio 5,75
parmezaansekaas, pijnboompitten
& carpacciodressing
Pikante kip 5,75
croutons, ananas en een chilisausje

Patat met fritessaus, snack 
(keuze uit 3 kipnuggets, 
kroket of frikandel), 
fristi of kleine milkshake 
en een leuke verrassing!

4.75

 

Menu’s
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Eet smakelijk!

Koffie 1,85
Cappuccino 1,95 
Espresso  1,95
Espres Schoc 1,95
Café au lait 1,95
Thee 1,70   
keuze uit diverse smaken
Chocolademelk 1,75
Chocolademelk met slagroom   2,35

Appelpunt 1,95
Appelpunt met slagroom 2,55

Saucijzenbroodje 1,95

Melk 1,50
Karnemelk 1,50
Chocolademelk (flesje) 2,10
Verse jus d’orange 2,30
Diverse soorten frisdranken (blikje of flesje) vanaf  1,95
Ranja 
 

0,75

Klein 2,25
Middel 2,75
Groot 3,25
in de smaken vanille, aardbei, chocolade & banaan

Heineken  (blikje)  2,00
Heineken / Grolsch / Hertog Jan (flesje) 2,40
Malt (flesje) 2,50
Radler 0.0 of 2.0 (flesje) 2,50
Klein flesje wijn (rood of wit) 3,75
Klein flesje rosé 3,75

Dranken
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Klein, middel of groot
Smaken: o.a. aardbeien- chocolade- en toffee karamelsaus

Sundae Extra
Smaken: o.a. stroopwafel, met stukjes stroopwafel, 
caramello, met blokjes karamel, cheescake en chocolade.

Klein of groot
Smaken: o.a. aardbeien, kersen, rum-rozijnen & tropical

Kindershake in een smaak naar keuze
in drie verschillende spaarbekers

Prijzen van sundae’s, sorbets, Coolkids en hoorntjes 
vindt u op de ijskaart op onze ijscounter

6 verschillende meeneembekers met klein kadootje. 
O.a. Kidsdream en Smurfen. Spaar ze allemaal!

Kidscone 
Vierkante Beker 
Reuze Beker 

Slagroom 
Diverse soorten dips 
Warme chocoladesaus (seizoen) 
Verpakt ijs 

Voor als het écht 

warm is hebben we 

ook heerlijke Slush!

hebben wij ook heerlijk 

Tijdens de zomermaanden

Italiaans schepijs

Desserts



Volg ons op:
facebook.com/
desnackcornerdalfsen

Graag tot morgen bij De Snackcorner!

netwerknaam
Snackcorner Gast

wachtwoord
snackcorner

GRATIS WIFI

Cafetaria De Snackcorner

Online bestellen

Prinsenstraat 26
7721 AJ Dalfsen
tel: 0529 - 43 13 94
www.de-snackcorner.nl

Ga naar www.de-snackcorner.nl en maak je keuze 
uit ons assortiment. Klik op bestellen en vul je 
gegevens in, kies de gewenste tijd en afleverwijze, 
betaal en je bestelling staat klaar! Betalen kan met 
iDeal.

Cafetaria
Dat is vooral lekker snacken. Maak een keuze uit 
ons ruime assortiment en ontdek de complete 
(afhaal)menu’s. De perfecte wijze van verpakken 
garandeert altijd een vers en warm gerecht. Dat is 
volop genieten!

Lunchroom / restaurant
Sfeervol tafelen in een gezellige ambiance? U bent 
bij ons aan het goede adres. Maak een keuze uit de 
uitgebreide menukaart of onze heerlijke 
lunch-mogelijkheden: wij hebben elke dag vers 
gebakken broodjes. Vers en smaakvol!

Zakelijk
De Snackcorner zorgt voor een goede aanvulling op 
de juiste balans in werk en voeding. Een smakelijk 
hapje tijdens een vergadering, een uitgebreide 
lunch of bedrijfscatering. De Snackcorner heeft u 
heel wat te bieden! Vraag vrijblijvend naar de 
mogelijheden.
De Snackcorner is aangesloten bij de 
brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederalnd 
en/of ProFri.

(Prijs)wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Alle prijzen in euro’s.

Openingstijden*
Maandag  GESLOTEN (m.u.v. feestdagen)

Dinsdag 11.30 - 21.00 uur
Woensdag 11.30 - 21.00 uur
Donderdag 11.30 - 21.00 uur
Vrijdag  11.30 - 21.00 uur
Zaterdag 11.30 - 21.00 uur
Zondag 11.30 - 21.00 uur

*Van september t/m april:
Dinsdag, woensdag en donderdag van 11:30 tot 20:00 uur 
en vrijdag, zaterdag en zondag van 11:30 uur tot 21:00 uur

BEZORGEN
 Voor informatie en/of tijden 

zie onze website 

www.de-snackcorner.nl

NIEUW


