
LUNCH & TAPAS

AFHAAL PRIJSLIJST

0596-855068
www.aantafel.eu

Dijkstraat 21,  9901 AS Appingedam

Uitsmijters

Met rauwkost, huzarensalade en stokbrood

Naar wens ook mogelijk met waldkorn of maïsbrood

Uitsmijter naturel             € 4,95

Uitsmijter kaas             € 5,50

Uitsmijter ham             € 5,50

Uitsmijter spek             € 5,75

Uitsmijter ham/kaas             € 5,95

Uitsmijter spek/kaas             € 6,25

Uitsmijter “Aan Tafel”             € 8,50
Met gebakken ui, champignon en parika, kruidenboter, ham en 

kaas

Uitsmijter zalm             € 8,95
Met gerookte zalm, rode ui en groene kruiden

Menu’s
Met friet of krulfriet, rauwkost en saus

Braadworst            € 9,95
Grote braadworst met curry

Gyros             € 11,95
Huisgemaakte gyros met tzatziki

Schnitzel naturel           € 11,95
Huisgemaakte schnitzel

Moeke’s stoofvlees           € 12,95
Huisgemaakt stoofvlees van rundvlees in dikke saus

Zigeunerschnitzel           € 12,95
Huisgemaakte schnitzel met zigeunersaus uit eigen keuken

Houthakkersschnitzel           € 13,95
Huisgfemaakte schnitzel met gebakken spek en paddestoelen

Saté van de haas           € 13,95
Huisgemaakte saté met pindasaus, atjar tjampoer en gebakken 

uitjes.

Bijgerechten

Soep van de dag           € 3,75
Rauwkostsalade op basis van ijsbergsla            € 3,25
Huzarensalade (2 bollen met garnering en ei)       € 3,50

MA Gesloten

DI 09:30-18:00

WO 09:30-18:00

DO 09:30-18:00

VR 09:30-21:00

ZA 09:30-18:00

ZO 12:00-17:00

OPENINGSTI JDEN:

Reserveer een tapasavond met 

vrienden bij Aan Tafel. 

Wij werken à la carte, dus je betaald alleen voor de gerechten 

die je ook echt besteld.

Wij openen onze deuren voor groepen vanaf 10 personen.

( 3 dagen vooraf reserveren)

Bel ons voor meer info of reservering.

 

High Wine          € 19,95 
3 glazen wijn (wit, rosé en rood) met 8 soorten koude en 

warme hapjes, afgestemd op de wijnen.

Luxe High Wine        € 24,95
3 glazen wijn (wit, rosé en rood) met 12 soorten koude en 

warme hapjes, afgestemd op de wijnen

Grand High Wine        € 29,95
3 glazen wijn (wit, rosé en rood) met 8 soorten koude en 
warme hapjes, afgestemd op de wijnen
soep, klein hoofdgerecht (vlees, vis of vegetarisch) en dessert 

High Tea Basic        € 17,50
Losse theesoorten, 3 soorten scones met clotted cream en 
jam, sandwiches, 3 soorten klein gebak, quiche, crolines en 
chocolaatjes

High Tea De Luxe       € 22,50
Heldere soep, wraps met zalm, 3 soorten scones met clotted 
cream en jam, sandwiches, 3 soorten klein gebak, quiche, 
crolines en chocolaatjes
 

High Wine    (3 dagen vooraf reserveren)

High Tea   (3 dagen vooraf reserveren)

AAN TAFEL TIPS

Genieten van ons prachtige restaurant? Dat kan met deze 

geweldige arrangementen



Koud belegde broodjes
Keuze uit: waldkorn, zacht witbrood, stokbrood, 
maïsbrood, italiaanse bol of tarwebol
Naar wens: sla, tomaat, komkommer,dressing 
en boter

Koud belegde broodjes

Keuze uit: waldkorn, zacht witbrood, stokbrood, maïs-
brood, italiaanse bol of tarwebol

Naar wens: sla, tomaat, komkommer,dressing en boter

Broodspecials

Naar wens: andere broodsoort dan vermeld, zie: koud 
belegde broodjes

Jonge kaas

Oude kaas

Roomkaas met bieslook

Brie

Ham/ kaas

Ham

Kipfilet

Filet Américain

Ei- bieslooksalade

Kip- kerriesalade

Tonijnsalade

Gezond met dressing

Zalm

€2,75

€ 3,00

€3,25

€3,50

€3,75

€2,75

€3,25

€4,50

€3,50

€3,75

€3,75

€3,95

€4,95

Pizzabroodje       € 4,75
Hawaï, ham/kaas/ui, salami/kaas/tomaat

Panini geitenkaas/honing/walnoot              € 4,95
Zachte franse geitenkaas met honing en walnoten, 

warm uit de oven

Broodje beenham            € 4,95
Italiaanse bol met gebakken beenham, sla en 

honing- mosterdsaus

Schwarzwälder broodje            € 4,95
Waldkorn met roomkaas, rauwe ham, sla en komkommer

Broodje farao                            € 4,95
Maïsbroodje met gebakken kipfilet, ananas, sla en piri pirisaus

Moeke´s stoetje             € 5,25
Stookbrood met warm gebakken spek, sla, augurkjes, gekookt 

ei en honing- mosterdsaus 

Rock & Roll(ade)             € 5,25
Stokbrood met Groninger rollade, oude kaas, uien, paprika en 

champignons, gebakken in de oven

Bella Italia              €5,50
Stokbrood met pesto, salami, kaas, tomaat, ui en kruiden, 

gebakken in de oven

Filet De Luxe               €5,75
Italiaanse bol met kaas, filet américain, ui, brie, gekookt ei, sla en 

kruiden

Chicken Piri piri              €5,95
Italiaanse bol met huisgemaakte kipburger, sla, ui, geroosterde 

uien en piri pirisaus

Broodje “De Zijlen”              €5,95
Stokbrood met huisgemaakte cajunburger, oude kaas, mosterd,

relish en ui

Broodje hete kip             € 6,25
Noten- vruchtenbol met gebakken kipfilet, paprika, gebakken ui, 

sla en mango- chutney

Broodje Cheops             € 6,25
Waldkorn met roomkaas, zalm, mosterd- dillesaus, kappertjes 

en sla

Broodje zalm “Aan Tafel”            € 6,25
Italiaanse bol met zalm, “Aan Tafel”-saus, augurkjes en sla

Broodje Gyros              € 6,50
Gekruid foccaciabroodje met huisgemaakte gyros, sla en 

tzatzikisaus

Saté van de haas Speciaal            € 6,95
Foccaciabroodje met huisgemaakte saté, pindasaus, atjar 

tjampoer en geroosterde uitjes

Stokbroodjes uit de oven

1/3 stok     1/2 stok

Kaas          € 3,50      € 4,50

Ham/kaas         € 3,95      € 4,95

Salami/kaas         € 4,10      € 5,10

Hawaï          € 4,10      € 5,10
kaas, ham, ananas, ui en milde kruiden

“Aan Tafel”         € 4,10      € 5,10
salami, kaas, kruidenboter, ui en chili 

Tosti panini

foccaciabrood (blijft zacht in de oven). 

keuze uit naturel of italiaans gekruid

Jonge kaas             € 3,75

Oude kaas             € 3,75

Ham/kaas             € 3,75

Brie              € 3,75

Ham/roomkaas            € 3,95

Salami/kaas (ook met chorizo mogelijk)           € 3,95

Salami/roomkaas (ook met chorizo mogelijk)      € 3,95

Brie/roomkaas            € 3,95

Brie/ham             € 3,95

“Aan Tafel”             € 4,50
Gekruide panini met salami, kaas, kruidenboter, ui en chili

Hawaï             € 4,50
Panini met ham, kaas, ananas, ui en milde kruiden

AAN TAFEL TIP

Binnenkort op stap met vriendinnen? Een leuk uitje met je 

wederhelft? Wij kunnen voor u een heerlijk en gezellige High-

Tea of een High-Wine opzetten.

Bel nu om te reserveren

Dijkstraat 21    /   9901 AM Appingedam

0596-855068
www.aantafel.eu /  info@aantafel.eu

 


