
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kardinge Horeca 
Kardingerplein 1 
9735 AA Groningen 
050-3676697 
info@kardingehoreca.nl 

Ontvangst: 

Koffie of thee €   2,00  
Warm choco €   2,00 
Slagroom €   0,50 
Verse gev. koek €   1,75 
Donut  €   1,75 
Muffin  €   2,25 
Appeltaart  €   2,75 

 

Borrelen: 

Schaaltje nootjes €   3,00 
Bitterballen (6) €   3,30 
Bittergarnituur (20) € 10,00 
Bittergarnituur (30) € 15,00 
Kaas & worst (20) € 12,50 
 
Drankjes v.a. €   2,25  
Borrel arrangement €   6,00 
(2 hapjes en 2 drankjes) 

 

Ontbijt: 
Inclusief koffie en thee 

 
Gezonde start  € 7,50 p.p. 
Bruine boterham belegd met kaas en ei 
Yoghurt met cruesli en honing 
Handfruit 
 
Snel ontbijtje  € 8,50 p.p. 
Croissant met roomboter en kaas 
Bolletje belegd met roomboter en ham 
Gekookt eitje 
Jus d’orange 
 
Ontbijtbuffet  € 13,50 p.p. 
Diverse broodsoorten  
Diverse soorten kaas en vleeswaren 
Hagelslag, jam 
Gekookt eitje 
Yoghurt met cruesli en honing 
Melk en jus d’orange 
 

Lunch: 
Inclusief melk & jus d’orange 

 
Lunch “t’Houtje”  €   8,50 p.p. 
Kopje soep van de dag 
Belegde zachte bolletjes  

 ham, kaas of kipfilet (2 p.p.)  
Diverse soorten handfruit 
 
Lunch “Scheve Schaats” € 10,50 p.p. 
Afgebakken broodjes belegd  

 ham, kaas of kipfilet (2 p.p.) 
Salade met gerookte kip en dressing 
Diverse soorten handfruit 
 
Lunchbuffet Kardinge € 12,50 p.p. 
Diverse broodjes (2 p.p.) 
Bladerdeeg broodje 
Diverse soorten beleg  

 kaas, kipfilet, ham, salami 
Zoet beleg 
Frisse seizoensalade 
 
Uit te breiden met: 

 Krentenbol  € 1,25 

 Plak suikerbrood  € 1,50 

 Bladerdeeg broodje € 2,00 

 Broodje kroket  € 2,50 

 Smoothie  € 2,50 

 Kopje soep van de dag € 3,00 

 Seizoensalade  € 3,50 
 

Diner: 
Vanaf 25 personen 

 
“Shorttrack”  €   9,75 p.p. 
Erwtensoep (+/- 2 koppen per persoon) 
Roggebrood en molenaarsbrood 
Katenspek 
Boter & Kruidenboter 
 
 
“400 meter”  € 14,50 p.p. 
Boerenkool en/of Hutspot en/of Zuurkool 
(3e keuze vanaf 50 personen) 
Gehaktballetje en stukje rookworst 
Spekjes, zilveruitjes en augurken 
Mosterd en Appelmoes 
 
 
“Dojo”    € 16,50 p.p. 
Tilapiafilet in kerrie saus 
Kip zoetzuur 
Babi Ketjap 
Eieren met pindasaus 
Witte rijst of nasi, mihoen 
Komkommersalade  
Atjar & kroepoek  
 
 
“De Puck”   € 17,50 p.p. 
Stokbrood met kruidenboter 
Cheeseburger en hamburger 
Spareribs en braadworst 
Pizzapunten 
Wedges, mais en groenten 
Aardappelsalade en Coleslaw-salade  
Sla, tomaat en komkommer 
Knoflook- en barbecuesaus 
 
 
“25 meter”   € 18,50 p.p. 
Bruschetta met tomaat en olijf   
Lasagne met groenten, en bechamelsaus  
Fussili in een rode saus met gehakt 
Tagliatelle met spekjes en roomsaus 
Groene salade met komkommer en tomaat 
Geraspte kaas 
 
 
Uit te breiden met: 
Soep vooraf  €   3,00 p.p. 
Drankjes v.a.  €   2,25 p.g. 
 
Dessert naar keuze €   3,50 p.p. 

 IJstaart 

 Vla flip 

Verenigingshap: 
Vanaf 50 personen 

 
Macaroni € 4,00 p.p. 
Macaroni met gehakt 
Groene salade 
Geraspte kaas 
 
Nasi  € 5,00 p.p. 
Nasi met gehaktballetjes in  
pindasaus 
Salade van komkommer 
Kroepoek 

 


