
VIRGEREGTE VOORGERECHTEN

Broodmandjie   €  4,00
Stokbrood met kruidenboter en 
knoflookmayonaise

Broodmandjie luukse €  8,00
Uitgebreid broodmandje met kruidenboter, 
knoflookmayonaise en tapenade met olijven,  
tomaatjes, worst en ardennerham.

Carpaccio van die bees  € 9,00
Rundercarpaccio, rucola sla, pesto-dressing 
van basilicum, Parmezaanse kaas en pijnboompitten

Gerookte salmoni € 9,00
Gerookte zalm met gesnipperde uitjes en een 
dressing van mosterd-dille op een bedje van sla

Slaai met knoffelkuku € 8,50
Een salade van gebakken kipreepjes 
met verse knoflook

Slaai met brie   € 8,50
Een gemengde salade met brie, 
walnoten en honing

Slaai met snappy scampi’s €  9,00
Een gemengde salade met pittige 
scampi’s in een chilidressing

HOOFGEREGTE HOOFDGERECHTEN

Zanzi burger*  € 10,50
Een grote, gegrilde hamburger met ui, 
tomaat en hamburgersaus

Groot vleisskyf* € 13,50
Grote gepaneerde varkensschnitzel
Keuze uit pepersaus of champignonroomsaus

Hoendersosatie* € 14,50
Twee kipspiezen met satésaus, 
kroepoek en gefrituurde uitjes

Varkeribbes* € 16,50
Gemarineerde spareribs geserveerd 
met drie koude sauzen

Lappie beesvleis* € 16,50
Gegrilde malse kogelbiefstuk
Keuze uit pepersaus of champignonroomsaus

Salmoni Hollandaise* € 15,50
Zalmmoot met Hollandaise saus

Koninginnehappie* € 13,50
Een pasteitje met huisgemaakte kippenragout 

Pasta met pesto 
en knoffelscampi’s    € 15,50
Een tagliatelle met basilicum pesto en 
scampi’s in knoflook

Pasta veggie € 12,50
Vegetarische pasta met tomaat-mozzarella

*Geserveerd met frites, mayonaise en een frisse salade

PIZZA’S PIZZA’S

Pizza Margherita   €  8,50
Tomatensaus, kaas en oregano    
  

Pizza Salami € 11,50
Tomatensaus, Pepperoni en 
100% mozzarella

Pizza Panchetta € 12,50
Tomatensaus, kaas, ham, panchetta, 
rucola, verse bladspinazie, 
cherry-tomaatjes en Parmezaanse kaas

Pizza Buono Sano € 12,50
Tomatensaus, kaas, gegrilde paprika, 
kipfilet, ui en rucola

Pizza Vegetariana   € 12,50
Tomatensaus, verse bladspinazie, 
verse tomaat, geitenkaas, 
pijnboompitten en 100% mozzarella

Pizza Shoarma € 13,50
Tomatensaus, kaas, paprika, 
rode ui en shoarma

NAGEREGTE NAGERECHTEN

Swart-wit ys €  5,00
“Dame Blanche”; vanille-ijs, 
chocoladesaus en slagroom
 

African yscoupe €  7,00
Banaanijs, aardbeienijs en yoghurt-
bosvruchtenijs met vers fruit 
en slagroom

Coupe vars friti         €  6,00
Diverse soorten vers fruit 
met slagroom

Stukkie spekkoek €  6,00
Traditionele “sweet cake” die laagje 
voor laagje wordt gebakken, 
geserveerd met een bolletje kaneelijs

Lawa Sjokolade cake         €  6,00
Chocolade lava cakeje

Same toetie dele        volwassene   €  6,50
                                                kind   €  3,25
sharing verrassingsdessert (vanaf 2 personen)

GROTE SLAAI MAALTIJDSALADES

Gerookte salmoni € 15,50
Gerookte zalm met gesnipperde uitjes 
en een dressing van mosterd-dille op 
een bedje van sla

Slaai met knoffelkuku € 14,50
Een salade van gebakken kipreepjes 
met verse knoflook

Slaai met brie   € 14,50
Een gemengde salade met brie, 
walnoten en honing

Slaai met snappy scampi’s  € 15,50
Een gemengde salade met pittige 
scampi’s in een chilidressing

SOP SOEPEN  
Biologiese tamatiesop   €  4,50
Biologische tomatensoep 
met stukken tomaat

Sop van die dag € 4,50
Soep van de dag

VEGETARIESE HOOFGEREGTE
VEGETARISCHE HOOFDGERECHTEN  
Vega zanzi burger*         € 10,50
Een grote, gegrilde vegetarische burger 
met ui, tomaat en saus

Pasta Veggie € 12,50
Vegetarische pastasalade 
met tomaat-mozzarella

Slaai met brie € 14,50
Een gemengde salade met brie, 
walnoten en honing

*Geserveerd met frites, mayonaise en een frisse salade

SUPPLEMENT SUPPLEMENT 

Verse mboga mboga €  2,50
Verse groente

KOFFIE SPESIAAL
SPECIALE KOFFIE’S

Coffee Banana € 6,00
Vers gezette bonenkoffie 
met Pisang Ambon en slagroom

Irish Coffee € 6,00
Vers gezette bonenkoffie met 
Ierse Whiskey (Jameson), bruine 
basterd suiker en slagroom

Spanish Coffee € 6,00
Vers gezette bonenkoffie 
met Tia Maria en slagroom

French Coffee € 6,00
Vers gezette bonenkoffie 
met Grand Marnier en slagroom

Italian Coffee € 6,00
Vers gezette bonenkoffie 
met Amaretto en slagroom

D.O.M. Coffee € 6,00
Vers gezette bonenkoffie met 
D.O.M. Bénédictine en slagroom

AANDETE - DINER

Tamatiesop € 2,50
Tomatensoep

Djambo menyu frikadel € 6,00
Frikadel met frites en mayonaise

Djambo menyu kroket € 6,00
Kroket met frites en mayonaise

Djambo menyu kaassoufflé  € 6,00
Kaassoufflé met frites en mayonaise

Djambo menyu kipnuggets € 6,00
Kipnuggets met frites en mayonaise

Djambo menyu pasta € 6,00
Pasta bolognese

Pizza Djambo € 6,00
Kinderpizza met tomatensaus en kaas           

Djambo pannenkoek € 6,00 
Heerlijke pannenkoek 

TOETIES TOETJES

Djambo ys € 6,00
Heerlijk vanille schepijs met slagroom,
geserveerd in een echte Djambo beker
die je mee naar huis mag nemen!

Skatkissie € 2,50
Heerlijk roomijs in een schatkistje 
met slagroom

Mikono ys                                  vanaf  € 1,00
Diverse handijsjes

DJAMBO 
MENYU!  
(VIR DIE KLEINTJIES)

Je menu wordt geserveerd 
op een Djambo bordje dat je 
mee naar huis mag nemen!



DJAMBO


