DIVERSE BELEGDE BROODJES
u heeft steeds de keuze tussen klein of groot en
bruin of wit stokbrood
ham
kaas
ham /kaas
beenham
carpaccio

DIVERSE CLUBS
club is een klein of groot stokbrood met sla, tomaat
ei en een salade naar uw keuze
club prepare
( sla, tomaat, ei, prepare )

club eiersalade

(sla,tomaat,ei,eiersalade)

club brie

( sla, tomaat ,ei, brie )

(rucola, geroosterde pijnboom pitten, parmezaanse kaas

club kip

dun gesneden rundfilet en een heerlijk sausje uit eigen keuken )

( sla, tomaat, ei ,gerafelde kip en een saus naar keuze)

oude kaas
pepersalami
boerenham

Bieslook roomkaas

club kip mayonaise salade

(sla,tomaat,ei , kipmayonaisesalade)

club kipsate

( sla, tomaat, ei, kipsatesalade)

club kipcurry

( sla en bieslook roomkaas )

(sla ,tomaat, ei, kipcurry salade)

(sla en brie )

(sla tomaat,ei, kiphawai salade )

brie

briezzzette
(rucola,brie,honing,walnoot)

ei
preparé

(filet americain)

eiersalade
Anvers

club kip hawai salade

club kip hawai gerafeld

( sla, tomaat,ei ,gerafelde kip , ananas, cocktailsaus)

club kadeeke

( sla, tomaat, ei, kadeekesalade )

club tonijn

DIVERSE SMOSKES
u heeft steeds de keuze tussen klein of groot en
bruin of wit stokbrood

HEERLIJK VERS

smoske ham

ONZE SALADES PER 100 GRAM
VERKRIJGBAAR

( sla,ham,tomaat,ei ,mayonaise)

smoske kaas

( sla, kaas, tomaat, ei, mayonaise)

smoske ham/kaas

( sla,ham/kaas, tomaat, ei, mayonaise)

smoske dijondeau

( sla,tomaat ei, varkensfrikandeau,dionaise)

smoske hawai

( sla, ham/kaas, tomaat,ei ,ananas, cocktailsaus)

boeresmoske

( sla, tomaat, ei , spek, hannibalsaus )

smoske boereham

( sla , tomaat, ei , boereham , mayonaise )

smoske pepersalami

( sla, tomaat, ei , pepersalami , mayonaise)

smoske oude kaas

( sla , tomaat, ei , oude kaas , mayonaise )

smoske beenham

( sla , tomaat, ei , beenham , mayonaise )

( sla, tomaat, ei , tonijnsalade)

club tonijncocktail

LOS STOKBROOD
LOS BRUIN STOKBROOD

ALLE SAUZEN
zijn ook verkrijgbaar in bakjes
portie
( cup)
klein bakje
groot bakje

zachte sauzen
mayonaise
cocktail
hannibal
tomatenketchup
tartaar
knoflooksaus
mayonaise light
brasil

(sla, tomaat ,koude gebakken kipfilet, mayonaise)

( sla,tomaat,ei ,tonijncocktailsalade)

club tonijntino

DIVERSE BROODJES GEZOND
gezond natuur

( gerafelde kipfilet met saus )

( sla,tomaat,ei,tonijn,augurk,tomatenketchup,mosterd,ui)

(sla , tomaat, ei, komkommer, worteltjes, mayonaise )

( sla, tomaat, ei , krabsalade)

( sla, ham, tomaat, ei, komkommer, worteltjes, mayonaise)

( sla,tomaat,ei ,zalmsalade)

( sla, kaas, tomaat, ei, komkommer, worteltjes, mayonaise)

( kipfilet ,ananas, cocktailsaus)

( sla, tomaat, ei ,tartaarsaus en vers gerookte zalm

(sla, ham/kaas,tomaat,ei , komkommer, worteltjes, mayonaise)

curryketchup
joppiesaus
knabbelsaus
royale saus

( tonijn,perzik, cocktailsaus)

( sla, tomaat ,ei , roze garnaalsalade )

(sla , tomaat, ei, boereham,komkommer, worteltjes, mayonaise)

pittig tot hete sauzen

( tonijn in cocktailsaus met knapperige groentjes)

( sla ,tomaat,ei, grijze garnaalsalade)

(sla,tomaat,ei,pepersalami, komkomer,worteltjes, mayonaise)

(tonijn,tomatenketchup,mosterd,ui,augurk)

( sla, tomaat, ei ,scampi's in looksalade)

(sla , tomaat, ei, oude kaas,komkommer, worteltjes, mayonaise)

( sla, tomaat, ei , vlees/ boullie salade)

(sla , tomaat, ei, beenham,komkommer, worteltjes, mayonaise)

( sla, tomaat , ei ,gyrossalade)

(sla, ham,tomaat, ei, komkommer,worteltjes, mayonaise light,

BBQ ( pittig en zoet)
andalouse
mosterd
samurai
americain
tabasco
worchestersaus
banzai

kip

kipmayonaisesalade
kipsatesalade
kipcurrysalade
kiphawaisalade
kip hawai gerafeld
kadeekesalade

tonijncocktailsalade
tonijntino

tonijnsalade
krabsalade
zalmsalade
vers gerookte zalm

( plakjes vers gerookte zalm met tartaarsaus)

roze garnaalsalade

(steurgarnalen met manderijn in cocktail)

grijze garnaalsalade

(Hollandse garnalen in mayonaise)

club krab

club zalm

club vers gerookte zalm
club roze garnaal

club grijze garnaal

club scampi in look
club vleessalade
club gyros

club martino

( sla, tomaat, ei ,prepare, uitjes, augurk , tomatenketch., mosterd
tabasco , worchestersaus)

( scampi in knoflooksaus)

(sla,tomaat,ei, mayonaise en gebraden gehakt)

gyrossalade

(gyrosvlees in een pittige saus)

martino

( prepare ,uitjes, augurkjes, tomatenketchup, mosterd )

martino pikant

( prepare , uitjes augurkjes, tomatenketchup, mosterd,
tabasco en worchestersaus)

gezond ham/kaas

gezond boereham

gezond pepersalami
gezond oude kaas
gezond beenham
kcalorietje

op een klein bruin broodje)

kruidige sauzen

warme sauzen

club martino pikant

club gebraden gehakt

(heerlijke stukjes rundsvlees met een zilveruitje)

gezond kaas

( sla, tomaat,ei , prepare, uitjes, augurk, tomatenketchup, mosterd)

scampi in look salade
vlees/boullie salade

gezond ham

DIVERSE SALADES
salade natuur
( sla, tomaat ,geraspte worteltjes , boontjes , ei, komkommer)

salade
salade
salade
salade
salade
salade

anvers
natuur met gerafelde kip
natuur met beenham
natuur met vers gerookte zalm
van het huis
Briezzzette

zigeunersaus
pindasaus

DIVERSE HAMBURGERS
al onze hamburgers zitten op een rond broodje

DIVERSE STOKBROODJES MET EEN SNACK
broodje kroket
( 2 vleeskroketten)

hamburger
hamburger met rauwe uitjes
hamburger met gebakken uitjes
big hamburger

klein broodje kroket
( 1 vleeskroket)

broodje kaaskroket
(2 kaaskroketten)

klein broodje kaaskroket

( 2 hamburgers, rauwe uitjes)

(1 kaaskroket)

( 2 hamburgers, gebakken uitjes )

( 2 goulashkrokketten )

( hamurger, sla, tomaat, augurk )

( 1 goulashkroket)

dubbeldekker

hamburger special

big hamburger special

broodje goulashkroket
klein broodje goulashkroket

cheeseburger

broodje
broodje
broodje
broodje
broodje

( sla,tomaat, augurk, kaas , hamburger )

( 1 varkensate)

( 2 hamburgers,sla, tomaat, augurk)

manhatten

( sla,tomaat, augurk, kaas , ananas , hamburger )

dubbele cheeseburger

frikandel
frikandel special
braadworst
bockworst
sate

( sla, tomaat,augurk , 2 hamburgers , 2 kaas)

monaco

broodje viandel
broodje mexicano
broodje gigantico

( sla, tomaat, augurk , hamburger , ham, kaas )

( gigantico is rookworst met krokant laagje)

( sla, tomaat ,augurk, 2 hamburgers , 2 ham , 2 kaas)

DIVERSE SMOS MET EEN WARME SNACK
(stokbrood met sla,tomaat en augurk en snack)

DIVERSE WARME BROODJES
( niet gefrituurd)

knabbel
( sla, tomaat, ei,gebakken kipfiletjes, kruidig knabbelsausje)

babbel

( sla, gebakken kipfiletjes, warme ananas , cocktail saus)

the gipsy kip

(sla, tomaat, ei , gebakken kipfiletjes, warme zigeunersaus)

Trafassi

(sla, tomaat, ei , gebakken kipfiletjes,zoete brasil saus)

Kai Banzai

Poulet Royale

(sla,tomaat,ei, gebakken kipfiletjes, royale saus met knoflook & sambal)

Verloren kost

(sla, tomaat,augurk,2 vleeskroketten )

(sla, tomaat, augurk, krokante kipfilet , ananas)

(sla, tomaat,augurk,1 vleeskroket )

( sla,tomaat,augurk hamburger,spek,kaas,hannibalsaus)

( sla, tomaat, augurk, 2 kaaskroketten)

( sla, tomaat, augurk, veggieburgertje)

( sla, tomaat, augurk, 1 kaaskroket)

( the original)

(sla, tomaat ,augurk, 2 goulashkroketten)

klein smos goulashkroket

(the original)

(sla, tomaat, augurk, 1 goulashkroket)

(5 heerlijk gefrituurde scampi in een tempura laagje

( sla, tomaat, augurk, 2 gepaneerde hamburgers,

(sla, tomaat , augurk, frikandel)

boerenburger
veggieburger
bicky burger

bickycheeseburger
keulensstokbrood
warme zigeunersaus op een half stokbrood)

klein smos kroket
smos kaaskroket

klein smos kaaskroket
smos goulashkroket

smos frikandel

smos braadworst

(sla,tomaat, augurk, braadworst
alle hamburgers zijn inclusief een sausje naar keuze

smos bockworst

op het broodje met uitzondering van

(sla, tomaat, augurk, bockworst)

pinda / zigeunersaus

Heerlijk bij een broodje met warme snack
of bij een broodje hamburger
extra gebakken uitjes
extra rauwe uitjes

smos sate

(sla, tomaat, augurk , sate)

smos viandel

(sla,tomaat,augurk, viandel)

smos mexicano

(sla,tomaat,augurk, mexicano)

smos gigantico

(sla, tomaat,augurk, gigantico)

smos pita XL

(sla,tomaat,pita xl,knoflooksaus)
(sla,tomaat,augurk,bullet)
broodjes met warme snack en smos warme snack
zijn inclusief een sausje naar keuze op het broodje
uitgezonderd pinda/ zigeunersaus

Allergie
Heeft u vragen over ingrediënten,
vraag het ons, en wij kijken het na

(gekruid gehakt met rode curry, witlof en bieslooksaus)

smos kroket

kipburger

19.00
19.00
19.00
18.30
18.30

(sla, tomaat, ei , gebakken kipfiletjes, pittige banzai saus)

( sla, tomaat, augurk, gepaneerde visschijf)

( sla, tomaat, augurk , hamburger , ananas )

gesloten
gesloten
11.30 TOT
11.30 TOT
12.00 TOT
11.00 TOT
11.00 TOT

galinha Brazil

visburger

hawai burger

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

(sla , tomaat,ei,gebakken kipfiletjes en pindasaus)

SNACKS LOS
hamburger
gepaneerde hamburger
frikandel
frikandel speciaal
vleeskroket
kaaskroket
goulashkroket
viandel
bockworst
kip nuggets
sate
braadworst
mexicano
visburger
kipburger
gigantico
bamischijf
scampi tempura

dubbele monaco

KADEEKE POPPEL
TILBURGSEWEG 7 2382 POPPEL

WIJ LEVEREN OOK AAN BEDRIJVEN
bezoek voor informatie onze website
w.w.w.kadeeke.com

met een zoete chili dip)

LEKKERE CADEAU TIP!!!!!!!

(8 verschillende mini snack)

DE KADEEKE CADEAU/WAARDEBON

DRANKEN
coca cola
coca cola light
coca cola zero
fanta
ice tea
sprite
plat water
bruisend water
red bull
aa drink
chocomelk
fristi
appelsientje
appelsap
palm
jupiler

ALTIJD LEUK OM TE GEVEN EN

amusomix

LEKKER OM TE KRIJGEN

drukfouten zijn
voorbehouden.

