
Snackywok ‘t Stekkie • Snackbar, Bar & Wok To Go
Harderwijkerweg 356 • 8077 RK Hulshorst

Tel. (0341) 45 18 92

Menukaart

Drankjes / fris
Appelsap  € 2.20
Jus d’orange  € 2.30
Pepsi    € 2.20
Pepsi light  € 2.20
Ice tea  € 2.20
Ice tea green € 2.20
Sisi € 2.20
7-up  € 2.20
7-up lemon lemon € 2.80
Cassis € 2.20
Rivella  € 2.20
Tonic € 2.20
Gingerale € 2.20
Bitterlemon € 2.20
Sourcy blauw € 2.20
Sourcy rood € 2.20
Sourcy rood framboos € 2.20
Redbull blikje  € 2.50
Fristi € 2.50
Chocomel € 2.50

Bieren
Bier van de tap (Heineken)
 
Fluitje € 2.20
Vaasje € 2.50

Bieren uit de fles
Heineken 5%  € 2.40
Hertog jan 5.1% € 2.60
Desperados 5.9%  € 3.95
Corona extra 5.9% € 3.95
Wiekse rose 4% € 3.00
Wiekse witte 4% € 3.00
Affligem dubbel 6.8% € 3.95
Affligem blond 6.8% € 3.95
Apple Bandit crisp Apple 4.5% € 3.60

Wijnen
Rode wijn  € 3.50
Droge witte wijn   € 3.50
Zoete witte wijn  € 3.50

Whiskeys
Met of zonder ijs?

Jameson  € 4.50
Jack Daniels  € 5.00
Black Label  € 5.50
Glenfiddich 12 jaar  € 6.00

Gedistileerd
inclusief frisdrank naar keuze. Redbull +0.50

Binnenlands  € 4.25
Buitenlands € 4.75

Warme dranken
Koffie  € 2.00
Koffie verkeerd € 2.10
Cappuccino  € 2.25
Latte macchiato  € 2.95
Espresso  € 2.00
Dubbele espresso  € 3.50
Thee, diverse smaken € 1.75
Irish coffee € 5.40
Spanish coffee € 5.40
French coffee  € 5.40
Warme choco  € 2.75
Slagroom € 0.50
Latte macchiato karamel € 4.95
Met slagroom karamelblokjes en cacao poeder
Latte macchiato vanille € 4.95
Met slagroom, vanille siroop en stroopwafel stukjes

Desserts
Apple pie                            € 6.00
Appelstaart, karamel blokjes, slagroom,
2 bolletjes vanille ijs
Chocolate brownie  € 6.00
Chocolade brownie, karamel blokjes, slagroom,
2 bolletjes chocolade ijs
Dame blanche € 5.00
3 bolletjes vanille ijs met slagroom en chocolade saus
Boerencake met slagroom en verse aardbeien € 3.95
Weense appeltaart met slagroom en verse € 3.95
aardbeien
Softijs met verse aardbeien € 4.00

Softijs hoorn
   Klein  € 1.50
   Middel  € 2.00
   Groot  € 2.50

Milkshake
Keuze uit: aardbei, banaan, vanille en chocolade
   Klein  € 2.00
   Middel  € 2.50
   Groot  € 2.75

Ola ijs
Diverse soorten ola ijs!
Vanaf € 1.00

Sundaes
Sundaes  € 2.25
Keuze uit karamel, aardbei of chocolade



Frites
Bordje frites klein €   2.40
Bordje frites groot €   3.50
Bordje boeren frites €   5.95
Frites met champignons, ui, spekjes,
spiegel ei, curry en mayonaise
Bordje kapsalon €   7.50
250 gram shoarmavlees, kaas, frites, sla en knoflooksaus 

Sauzen
Mayonaise  €   0.60
Curry  €   0.60
Ketchup  €   0.60
Joppiesaus  €   0.60
Satésaus     €   1.00
Knoflook saus  €   1.00
Champignon room  €   1.00
Speciaal saus  €   1.00
Oorlog  €   1.00

Snacks
Op een zachte witte bol + €   0.50
Frikandel  €   1.90
Frikandel speciaal  €   2.30
Viandel  €   2.30
Kroket  €   1.90
Kroket kalf €   2.20
Kroket van het huis  €   2.50
Kroket kwekkeboom €   2.20
Kroket saté  €   2.50
Kroket goulash  €   2.10
Smul rol  €   2.60
Saté rol  €   2.60
Shoarma rol  €   2.60
Vlammetjes 6st  €   3.65
Pikanto gehaktstaaf  €   2.20
Boeren gehaktbal  €   3.80
Bereklauw  €   4.10
Sito stick  €   2.80
Mexicano  €   2.30
Bami/nasi schijf  €   1.95
Luxe kaas, hamkaas souffle €   2.00
Knakworst  €   1.80
Kipcorn  €   2.20
Kipsate 3 st.  €   4.50
Kipnuggets  €   3.20
Bitterballen 5 st.  €   2.30
Bittergarnituur 15 st.             €   7.00
Bittergarnituur 30 st.           € 13.50
Kiploempia  €   3.80
Gevuld met groentes en kip blokjes

Kiploempia speciaal         €   5.50
Loempia met ham en spiegel ei plus satésaus
Kiploempia Babipangang €   7.50
Kiploempia met ham en spiegel ei,
krokante varkensvlees plus babipangang saus

Uitsmijters 
Keuze uit wit/bruin snee brood

Uitsmijter ham en kaas €   7.95
3 sneetjes brood, 3 spiegel ei, ham, kaas en rucola

Uitsmijter bacon en kaas €   7.95
3 sneetjes brood, 3 spiegel ei, spek, kaas en rucola

Uitsmijter ’t Stekkie (plaatselijke specialiteit €   8.95
3 sneetjes brood, 3 spiegel ei, gebakken uitjes,
champignons en blokjes spek

Burgers 
(met friet en slaatje + € 3.95)
rundvlees burgers geserveerd op een luxe bol 

Snacky B.L.T. €   5.50
150 gr rundvlees burger, spek, sla, tomaat
en burger saus

Snacky burger ’t Stekkie €   5.50
150 gr rundvlees burger, spek blokjes, spiegel ei, gebakken 
ui, gebakken champignons met mayonaise en curry

Snacky burger Lenny €   6.50
150 gr rundvlees burger, cheddar kaas, sla,
tomaat, jalapeno pepers en burger saus

Grillburger 100 gr.  €   4.00
Inclusief sla, tomaat en ui op een witte bol

Crispy chicken 95 gr.         €   4.00
Inclusief sla, tomaat en ui op een witte bol

Burger toppings
Cheddar kaas  + € 0.40, bacon + € 0.50, spiegel ei + € 0.75

Vlees plates
Plates worden geserveerd met een rundvleesslaatje
en friet of schijfjes met mayonaise

Spareribs € 14.95
Lekkere huis gemaakte spareribs, gekookt in ketjap,
gemarineerd met een heerlijke sticky korean bbq saus
en afgemaakt met een glaze van chili 

Boeren kip- of varkensschnitzel € 13.95
Onze boeren kip- of varkensschnitzel komt van de plaatselijke 
slager. Deze wordt ter plekke gepaneerd en gebakken voor u

Varkensschnitzel € 10.95
Onze varkensschnitzel komt van de plaatselijke slager  
Deze wordt ter plekke gepaneerd en gebakken voor u

Kipschnitzel € 10.95
Onze kipschnitzel komt van de plaatselijke kip poulier 
Deze wordt ter plekke gepaneerd en gebakken voor u

Kipsaté €   9.25
Huisgemaakte kipsaté met satésaus

Halve haan € 10.25
Gegrilde halve haan met chili saus

Witte bol broodjes
Geserveerd met boter

Kaas belegen €   2.70
Gezond €   3.80
Warme beenham €   4.25
Met honing mosterd saus

Snacks bij de wok!
Snacks worden geserveerd met chili saus

Vietnamese loempia €   1.30
De Vietnamese loempia die u haalt bij de markt

Mini loempia 6 st. € 2.00 - 9 st. € 2.80 - 12 st. €   3.50
Vegetarische mini loempia’s

Kerriehoekje 6 st. € 2.00 - 9 st. € 2.80 - 12 st. €   3.50
Vegetarische kerriehoekje

Kippenvleugels 3 st. € 1.90 - 6 st. € 3.50 - 9 st. €   4.50
Huis gepaneerde vleugels

Siu mei vleespastei 3st €   1.80
Gefrituurd dimsum op een spies

Gepaneerde garnalen 3st € 3.50
Ebi fry garnalen

Traditioneel Chinees
Deze traditionele gerechten worden geserveerd met 
nasi, bami of witte rijst

1. Babi pangang € 7.95
    krokante varkensvlees  

2. Babi pangang speciaal € 8.95
    krokante varkensvlees met ham en spiegel ei

3. Kipsaté € 7.95
    3 stokjes kip met saté saus

4. Babi spek € 7.95
    krokante spek

Wok
Deze wok gerechten worden geserveerd met nasi,
bami of witte rijst

Kipgerechten  € 7.95
7.   kip in gonbao saus met pinda’s

8.   kip in zwarte bonen saus
9.   kip in kerrie saus 
10. kip in oester saus
11. kip in zoetzuur saus
12. kip in zoete chili saus

Garnalen gerechten            € 8.95
13. garnalen in gonbao saus met pinda’s
14. garnalen in zwarte bonen saus
15. garnalen in kerrie saus
16. garnalen in oester saus
17. garnalen in zoetzuur saus
18. garnalen in zoete chili saus

Runderhaas gerechten € 8.95
19. runderhaas in gonbao saus met pinda’s
20. runderhaas in zwarte bonen saus
21. runderhaas in kerrie saus
22. runderhaas in oester saus
23. runderhaas in zoetzuur saus
24. runderhaas in zoete chili saus

Varkenshaas gerechten € 7.95
25. varkenshaas in gonbao saus met pinda’s
26. varkenshaas in zwarte bonen saus
27. varkenshaas in kerrie saus
28. varkenshaas in oester saus
29. varkenshaas in zoetzuur saus
30. varkenshaas in zoete chili

Kip/Garnalen/Rund gerechten € 8.95
31. kip/garnalen/rund in gonbao saus met pinda’s
32. kip/garnalen/rund in zwarte bonen saus
33. kip/garnalen/rund in kerrie saus
34. kip/garnalen/rund in oester saus
35. kip/garnalen/rund in zoetzuur saus
36. kip/garnalen/rund in zoete chili saus

Vegetarische tofu gerechten € 6.95
37. tofu in gonbao saus
38. tofu in zwarte bonen saus
39. tofu in kerrie saus
40. tofu in oester saus
41. tofu in zoetzuur saus
42. tofu in zoete chili saus

Woksausen scherpte
Gonbao saus
Kerrie saus
Zoete chilli saus
Zwarte bonen saus
Oester saus
Zoetzuur saus


