
Koffie  €  1,45
Thee €  1,45
Espresso €  1,45 
Dubbele espresso  €  2,10
Cappuccino €  1,90 
Koffie verkeerd   €  1,90 
Latte machiato  €  1,90
Koffie’De Patroon’  Speciale koffie van de leerling  €  3,00
Irish coffee  €  4,60
Warme chocomel €  2,10
EXTRA
Slagroom €  0,50

Frisdranken   €  1,90
Sourcy blauw/ rood, Coca Cola/ Coca Cola Zero, Cassis 
Fanta Orange, Ice tea sparkling/ green, Tonic, Bitter lemon 
Chocolademelk, Fristi, Sinaasappelsap, Appelsap

Bier   €  2,25 
Maltbier   €  2,35
Radler lemon 0.0%   €  2,35 
La Trappe blond – wit – dubbel – tripel - Isid’or €  2,90
Wijnen zoet – wit – rosé – rood  €  2,40 
Port / Sherry / Vermouth €  2,30    
Jenever jong / oud €  2,40      
Schrobbelèr €  2,40      
Advocaat  €  2,40      
Advocaat + slagroom  € 2,90 
Likeuren  €  2,40      
Whisky’s €  2,40      
Mix dranken €  4,20   

Warme dranken

Koude dranken

Alcoholische dranken



Worstenbroodje €  2,50
Saucijzenbroodje €  2,50
Tosti ham kaas met tostisaus €  2,50

Lekkere Trek

Stap 1: Kies je brood
Zacht broodje wit of bruin
Pistolet wit of bruin

Stap 2: Kies je beleg
Kaas  €  2,00
Ham €  2,00
Gezond €  4,95
Eiersalade met bieslook €  4,95
Tonijnsalade €  4,95
Filet Americain met uitjes €  4,95
Broodje van de week €  4,95

Broodje kroket €  2,95
Broodje frikandel €  2,95
Broodje hamburger speciaal €  3,95

EXTRA
Mayonaise/ curry/ tomatenketchup/ mosterd/ appelmoes €  0,30

Belegde broodjes

Wij ontzorgen u graag als u iets wilt organiseren.

Of u nu met een clubje een gebakje wilt komen eten, of uw 
verjaardag wilt vieren, of een uitgebreid feest wilt organiseren 
voor de hele familie, of gewoon een heerlijk diner, lekkere 
lunch of een lekkere high tea wilt organiseren.

Wij verzorgen graag de catering van uw bijeenkomst. 
Bespreek uw wensen met ons, en wij zorgen voor de rest.

Iets te vieren?

Heeft u een voedselallergie? 
Meld het ons. Wij denken graag met u mee!



De Patroon is een leer-werkbedrijf van Prins Heerlijk. 
Prins Heerlijk is een organisatie waar jongeren met leerproblemen 
leren en werken in de horeca, detailhandel en zorg. Dit doen zij 
onder begeleiding van ervaren leermeesters en werkbegeleiders. 

Voor meer informatie en andere locaties van Prins Heerlijk zie:
www.prinsheerlijk.nl

Bitterballen 6 stuks €  3,00
Gemengde snacks 6 stuks €  3,00
Borrelplank p.p. €  4,50
Grillworst/ kaas/ olijven/ nootjes 

Voor bij de borrel

Soep van de week  €  1,95
Kippenragout met een pasteitje  €  3,95
Portie friet €  2,00
Snack 
kroket, frikandel, groentekroket, kaassoufle of bamihap €  2,00

EXTRA
Mayonaise/ curry/ tomatenketchup/ mosterd/ appelmoes €  0,30

Warme gerechten 

Prins Heerlijk appeltaart warm of koud € 2,50
Diverse soorten gebak € 2,50   
Boterkoek € 2,50      
Chocolade brownie € 2,50      
Cupcake € 1,50      

Zie onze ijsvitrine met diverse smaken per bol €  1,20
Slagroom / topping  €  0,50

Zoetigheden 

Trek in een ijsje

Onze keuken sluit op dinsdag en donderdag om 18:30 uur
Alle andere dagen sluit de keuken om 16:30 uur.


