


~ GERECHTEN ~
Onze gerechten zijn huisgemaakt en vers bereid

Soep van de dag €  3,75

Bami of nasi speciaal €  7,90 
Met gemarineerde kipspies, atjar en kroepoek

Wilna’s macaroni € 11,50 
Met gebakken ei, geraspte kaas en zuur

Shoarma schotel € 12,50 
Met turks brood, friet en sla en cocktail- of knoflooksaus

Frietje stoofvlees € 7,50

Boerenfriet € 6,50

Daghap   (zie www.brinkmanskeuken.nl) € 10,00

~ MENU’S ~
Onze menu’s worden standaard geserveerd met friet, rauwkost en mayonaise. U kunt ook 

kiezen voor versgebakken aardappels (+ € 1,50) en/of onze dag groenten (+ € 1,50).

Dik Brinkmans gehaktbal € 10,00 
Anno 1971 (200g)

Wiener Schnitzel € 11,50

Schnitzel met; € 13,75 
Huisgemaakte zigeunersaus, jägersaus, champignonroomsaus  
of gebakken champignons & ui

Boerenschnitzel € 14,75

Kip Piri Piri € 12,75 
Kippendijfilet met gebakken ui, champignon, paprika en piri piri saus

Varkenshaasmedaillons € 13,75 
Met champignonroomsaus

Gemarineerde spareribs pittig of zoet € 14,75

Saté van kippendijen € 12,50

Vegetarische quiche € 12,75



~ EXTRA’S ~
Toetje € 1,50

Blikje drinken € 2,00 
Cola, Cola Zero, Fanta, Spa Blauw

Bakje mayonaise normaal € 1,00

Bakje mayonaise groot € 1,75

Bakje satésaus normaal € 1,50

Bakje satésaus groot € 2,75

Bel en bestel
0523 26 16 72

~ SNACKS ~
Patat zonder € 2,00

Patat mayonaise € 2,50

Patat satésaus € 2,75

Patat speciaal € 2,75

Kroket € 2,00

Frikandel € 2,00

Gehaktbal € 2,75

Bamischijf € 2,25

 

Broodje kroket € 2,75

Broodje frikandel € 2,75

Broodje hamburger speciaal € 3,75

Broodje cheeseburger € 4,50

Broodje ‘Brinkmans keuken’ € 5,75 
Hamburger, gebakken ui, champignons, cocktailsaus



Brinkmanskeuken.nl
TEL  0523 26 16 72      E-MAIL  info@brinkmanskeuken.nl

ADRES  Nieuwe Haven 24 - 7772 BC Hardenberg

Bel en bestel0523 26 16 72

Op zoek naar een lekkere gehaktbal? 

Bij Brinkman’s keuken bestelt u de 

wereldberoemde gehaktbal van Dik Brinkman! 

Het recept van Dik’s gehaktbal dateert van 

1971. Deze overheerlijke gehaktballen worden 

nog steeds met de hand gedraaid en zijn 

ideaal voor onder andere (sport)kantines, 

horecagelegenheden of voor op het werk.

Dik’s
GEHAKTBAL

~ ANNO 1971 ~




