Placemat Drukproef
Placemats worden in CMYK of PMS gedrukt. De Pantone nummers dienen als kleurreferentie.
Pantone kleuren die omgezet worden naar CMYK kleuren zullen afwijken van de Pantone kleuren.
Kleuren op beelschermen en kleurenprinters wijken af van uiteindelijke drukkleuren, voor een juiste indicatie
is een CMYK kleurenboek noodzakelijk.

Belegde broodjes (tot 16:00 te bestellen)
Ham of Kaas
4,95
Rosbief of Fricandeau
5,50
Gezond
7,25
Gerookte zalm
9,95
8,95
Carpaccio
Warme broodjes (tot 16:00 te bestellen)
Warme Beenham
7,25
Saucijzenbroodje
3,10
Tosti Kaas
3,50
Tosti Ham/Kaas
4,00
Tosti Hawaii
4,25
Eiergerechten (tot 16:00 te bestellen)
Uitsmijter ham of kaas
7,50
Uitsmijter rosbief of fricandeau
8,25
Uitsmijter Smulhuis
9,95
Omelet-naturel met brood
7,50
Omelet-naturel met frites
8,25
Boerenomelet met brood
8,95
Boerenomelet met frites
9,75
*Extra kaas
+ 1,00

Pannenkoeken
Keuze uit:
-Naturel
-Appel of ham, kaas, spek, rozijnen,
ananas, banaan
-Smulhuis
(spek, ham, champignon, ui en kaas)
*Extra ingrediënt per soort

Stanslijn / Snijlijn
Buitenlijn op 3 mm afstand van de stanslijn

6,50
7,50
9,50
+ 1,00

Plates
Keuze uit: frites of gebakken aardappelen, incl. salade
Bal gehakt
7,25
Broodje hamburger (ook vegetarisch)
9,50
Hete kip (ananas, chilisaus, rauwkost)
14,25
Halve kip, karbonade, cordon bleu,
schnitzel of kipschnitzel
14,25
Spareribs
16,50
Biefstuk, varkenshaas of rib-eye steak
18,95
Tournedos (met gebakken ui & champignon)
21,95
Saté (3 stokjes)
Kipsaté met brood
Kipsaté met frites

8,95
9,50

Twaalf uurtje (tot 16:00 te bestellen)
Drie sneetjes brood met ham, kaas, kroket
en een bolletje huzarensalade
Keuze uit:
Koffie, thee, melk of karnemelk.
9,50

Saté Speciaal
geserveerd met 3 stokjes varkenshaas saté,
ananas, kroepoek en salade
Keuze uit: Bami, nasi,
frites of gebakken aardappelen.

Warme broodjes
Broodje Frikandel, kroket of knakworst 3,25
Broodje Bal Gehakt
3,95
Broodje Braadworst
3,75
Broodje Hamburger
4,75
(gemengde sla, gebakken ui,
champignons, mayo, curry en ham)
Broodje Hamburger Speciaal
5,25
(gemengde sla, gebakken ui, ei
champignons, mayo, curry en ham)
Broodje Warm vlees
7,95
(gebakken ui, champignons en pindasaus)
Broodje Warm vlees Speciaal
8,95
(gebakken ui, champignons, ei en pindasaus)
Broodje Smulhuis hete kip
8,25
(stukjes kip, ananas, chilisaus, rauwkost)

Saté Menu (6 stokjes)
geserveerd met 3 kipsaté & 3 varkenshaas saté,
kroepoek en salade
Keuze uit: Bami, Nasi, frites
of gebakken aardappelen

15,95

Snacks
Bord frites
Boerenfrites (spek, champignon, ui)
Bittergarnituur (10 stuks, incl. mayo/curry)
Bitterballen (10 stuks)

3,00
4,95
5,75
5,50

Soepen/Voorgerechten
3,00
Stokbroodje met kruidenboter
Carpaccio
9,50
Tomaten-, groenten-, of kippensoep
4,75
*Huisgemaakte Erwtensoep
5,25
*Huisgemaakte Erwtensoep
met roggebrood en spek
6,75
(*Alleen verkrijgbaar in de wintermaanden)

10,95

Onderstaande snacks worden geserveerd met frites.
Keuze uit:
-Frikandel, kroket, kalfskroket of goulash kroket,
Kaassouffle, knakworst, bamischijf of nasischijf 5,50
-Frikandel speciaal
5,75
-Berenhap, braadworst, sitostick, kipnuggets,
mexicano, kipcorner, smulrol, bitterballen,
picanto, shoarmarol, satérol of boerenbrok
6,00
-Bonita (vegetarische groenten snack)
6,00
-Glutenvrije kroket, frikandel of bamischijf
6,00
*Extra saus vanaf
0,50

Chinese maaltijden
Loempia
Loempia speciaal
(gebakken ui en champignons, ei, ham, pindasaus)
Mini loempia’s (8st.) met chilisaus
Mihoen met kippenvlees en groenten
Bami schotel
(stokje kipsaté, gebakken ei, ham, kroepoek, salade)
Nasi schotel
(stokje kipsaté, gebakken ei, ham, kroepoek, salade)

4,50
6,75
3,75
12,00
9,50
9,50
Kindermenu
Snack, friet, appelmoes en een ijsje
Keuze uit: Frikandel, knakworst, kroket
Kipnuggets of een Kaassouffle

Onderstaande gerechten worden geserveerd
Met bami, nasi of witte rijst.
(met mihoen + 1,00 extra)
Foe Yong Hai
Tjap Tjoy
Babi Pangang
Babi Ketjap met groenten
Kippenvlees met Kerriesaus en groenten
Kippenvlees met Champignons
Kippenvlees met Kong Bao saus en groenten
Varkenshaas met Kerriesaus en groenten
Varkenshaas met Champignons
Varkenshaas met Kong Bao saus en groenten
Rundhaas met Kerriesaus en groenten
Rundhaas met Kong Bao saus en groenten
Garnalen met Kerriesaus en groenten
Garnalen met Kong Bao saus en groenten
Kip van Chong met groenten
Vis
Scholfilet gepaneerd
Kabeljauwfilet gepaneerd
Keuze uit: frites of gebakken aardappelen
incl. salade en remouladesaus
Maaltijdsalades (geserveerd met brood)
Huzarensalade
Kipsalade
Carpaccio salade
Zalm salade
Steak salade

12,50
12,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
15,95
15,95
15,95
15,95
15,95
14,25
14,25

7,95
10,50
11,95
12,95
14,95

6,25

Dagmenu
- Voorgerecht: Tomaten-, Groenten-, of Kippensoep
- Hoofdgerecht: 1/2 kip, schnitzel, karbonade of
cordon bleu
Keuze uit: frites of gebakken aardappelen,
incl. groenten van de dag, salade
- Nagerecht: ijs met slagroom of koffie
18,50
Veluws menu
- Voorgerecht: Tomaten-, Groenten-, of Kippensoep
- Hoofdgerecht: varkenshaas, biefstuk of rib-eye steak
Keuze uit: frites of gebakken aardappelen
incl. groenten van de dag
- Nagerecht: ijs met slagroom of koffie
26,95

Klantnaam: 't Smulhuis - Otterlo
Design: 't Smulhuis - Otterlo
Ordernummer: 202033424

Smulhuis menu
- Voorgerecht: Tomaten-, Groenten-, of Kippensoep
- Hoofdgerecht: Tournedos, geserveerd met gebakken
uien en champignons
Keuze uit: frites of gebakken aardappelen,
incl. groenten van de dag, salade
- Nagerecht: ijs met slagroom of koffie
29,95
T-bone Steak menu
- Voorgerecht: Tomaten-, Groenten-, of Kippensoep
- Hoofdgerecht: T-bone Steak
Keuze uit: frites of gebakken aardappelen
incl. groenten van de dag, salade
- Nagerecht: ijs met slagroom of koffie
35,95
Extra’s
Peper- of zigeunersaus
Extra saus vanaf
Extra schaaltje saus
Extra gebakken uien en/of champignons
Extra warme groenten of salade

€1,00
€0,50
€1,50
€2,00
€3,25
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