Café
Voor een hapje, een drankje en … heel veel gezelligheid!
Ons café is veel meer dan zo maar een café. Wie vroeg uit de veren is merkt dat verschil al. ’s
Ochtends vanaf 9.00 uur kunt u in het café van Paal 13 al terecht voor een heerlijk ontbijt,
bestaande uit 4 verschillende warme broodjes met zoet en hartig beleg, ei, verse jus,
yoghurt,
koffie en thee. Dit alles voor slechts € 13,50 per persoon.
Smullen!
Koffieleuten en lekkerbekken kunnen de hele dag ons cafégedeelte binnenvallen. Naast een
heerlijk kopje koffie met bijvoorbeeld ons eigengemaakte appelgebak uit eigen keuken!
ideaal na een strandwandeling

-we serveren we namelijk doorlopend tot 21.00 uur ‘s avonds heerlijke happen om de
lekkere
trek te stillen van de kleine kaart. Zoals:
schnitzel met friet
scholfilet met friet en salade
Saté van de haas
•Stokbroodje gezond speciaal •Uitsmijter •Pannenkoeken •Broodje shoarma •Pizza
Daarnaast kunt u aan de bar genieten van lekkere tussendoorhapjes zoals bitterballen, mini
loempia’s, bittergarnituur, portie kaas.
Vriendelijke prijzen
Op onze drankenkaart staan nog ouderwets prettige prijzen.
Een glas bier kost bij ons niet meer dan € 2,35.
En van een kopje Mondriaan koffie met eigengebakken koekje erbij geniet u al voor. € 2,25
Na
12.00 uur krijgt u er zelfs een klein glaasje huislikeur bij. appelgebak uit eigen keuken €3,50
Een glaasje van die huislikeur, het beroemde unieke Slakje, kost € 2,25.
Alle frisdrank wordt geserveerd in een kleine fles à € 2,25
Ook voor een goed glas huiswijn (€ 3,35), binnenlands gedistilleerd (€ 2,25) en buitenlands
gedistilleerd (v.a. € 3,75) rekenen we blije prijzen.
O ja, als u houdt van klaverjassen (vanaf april vaste prik op dinsdagavond) zit u ook goed bij
ons.
Van ’s ochtend vroeg tot in de kleine uurtjes bent u een gewaardeerde gast. Wedden dat u
dat merkt?

