
FRITES   
Frites zonder  1,95
Frites “de Burcht”   6,95
met sla, komkommer, tomaat
shoarma, kaas en knoflooksaus    
4 persoons bucket frites 7,50
6 persoons bucket frites  10,95
8 persoons bucket frites 14,95

 
Sauzen     
Hele beker:
Fritessaus, Curry, Ketchup,  1,50 
Knoflooksaus  
Speciaal, Oorlog, Satésaus 1,95 
   
  
Snacks   
Kroket  1,85 
Frikandel  1,85 
Frikandel speciaal  2,50
XXL Frikandel  2,95
Bamischijf  2,10 
Kipkorn  2,10 
Kaassouffle  2,10
Pikanto  2,10
Berehap satésaus  3,40
Boeren gehaktbal  3,95
Shoarmarol  2,40
Loempia  3,20 
Halve kip  5,95
Kipnuggets (8 stuks) 3,50                    
  
+ broodje  0,55

Meeneemaanbieding 14,50
4 personen frites
4 snacks naar keuze: (frikandel
kaasssoufle, kroket, pikanto, 
bamischijf)
2 bekers saus naar keuze
  
Meeneemmenu's  (tot 20.30 uur)   
Schnitzel  14,50
met champignonroomsaus
of zigeunersaus 
Schnitzel Vossenburcht 15,95
met champignons, bacon, 
ui, roomsaus en kaas 
Spareribs met knoflooksaus  16,95
of chilisaus    
Kip in pannetje met ananas  15,95
en kerriesaus  
Saté van kippendij   14,95
met atjar en kroepoek  
Vossenburcher   13,95
runder hamburger op broodje 
met sla, tomaat, kaas,       
komkommer, ui, bacon en bbq saus  
Gebakken zalmfilet  16,95
Kabeljauwfilet  15,95
Broodje Vega Hamburger  12,95
met sla, kaas, tomaat, 
komkommer en ui en bbq saus  
Wrap Vega XL   14,50
gevuld met diverse groenten, 
kaas en bbq saus  
Gevulde paprika  13,95
met diverse groenten en kaas  
   
 
Al onze  hoofdgerechten worden 
geserveerd met frites of gebakken
aardappelen, roerbakgroenten en 
fritessaus.   = Ook vegetarisch te verkrijgen

  = Ook glutenvrij te verkrijgen



MAALTIJD SALADES                                        9,95
 
Keuze uit kip, zalm of griekse salade 
met brood en kruidenboter
 

Pizza's    

Pizza Margherita  8,00 
Pizza Salami (met kaas) 8,75
Pizza Vegan   9,95
(met paprika, tomaat, 
champignons en kaas) 
Pizza Hawai  8,95
(met ham, kaas en ananas)  
Pizza Vossenburcht  10,50
(met salami, ui, champignons, 
kaas en bacon) 
Pizza Italian   10,95
(met salami, ham, champignons, 
paprika, ui en kaas)  
Pizza Shoarma   11,95
(met kaas en knoflooksaus)  
   
*extra ingrediënten: + 1,50   

 
i  
believe
i  can 
fry

Kids   
Kinderbox    6,95
frites,appelmoes, met een 
kroket,frikandel of kipnuggets, 
capri sun en een verrassing 

OPENINGSTIJDEN EN BESTELLEN
Onze keuken is geopend tot 20.30 uur. 
Onze snackbar en brasserie zijn geopend tot 22.00 uur. 
Kijk voor de openingstijden van de brasserie op de borden.

Online bestellen kan tot 20.00. U kunt ook telefonisch bestellen! 
Bel 0522-442442 

Wij bezorgen op de camping vanaf € 10,00! Bezorgkosten zijn € 1,00  


