NIEUW!!

NIEUW!!     NIEUW!!

Vanaf 1 maart 2008
gaan wij ook lunches verzorgen.
In 2006 hebben wij ons Restaurant BONEBO in Dinxperlo geopend.
Bij velen is bekend dat men bij ons kan dineren en ook menu’s
kan afhalen.
Vanaf 1 maart 2008 breiden wij onze service uit en
gaan wij ook lunches verzorgen!!
Bijgesloten doen wij u onze lunchkaart toekomen!!
U kunt nu op uw gemak de lunchkaart bekijken en
uw eventuele bestelling doorbellen.

Dus als u trek hebt in een broodje of iets warms,
bel dan:

0315 - 65 45 49

Ook kunnen wij de volledige catering verzorgen voor bedrijfsfeesten,
andere feesten en partijen in Dinxperlo en omstreken.
Met onze catering wordt uw feest gegarandeerd een succes!
Wij informeren u graag verder over de uitgebreide mogelijkheden!
Natuurlijk ook vegetarisch!
Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor een heerlijk kopje koffie,
met of zonder gebak!!
Kadotip: Geef een heerlijke BONEBO dinerbon kado!!
Vriendelijke groeten van familie Radoicic en tot ziens!

RES TAURA NT “BONEBO”
Dr. van der Meerstraat 1, 7091 CS Dinxperlo, www.bonebo.nl

Lunchkaart
BELEGDE BROODJES:
ham					
jonge kaas				
ham & kaas				
salami				
ei					
rosbief				
gezond				
broodje naar wens

PLATES GERECHTEN:
1,95
1,95
2,50
2,35
1,95
2.15
3,25

TOSTI’S:
ham & kaas				
salami & kaas			
Hawaï					

2,00
2,00
2,40

GEVULDE WARME WRAPS:
ham & kaas				
salami & kaas			
gegrilde kip				

2,50
2,50
3,50

UITSMIJTERS:
uitsmijter kaas & spek		
uitsmijter ham, kaas & spek
uitsmijter ‘BONEBO’		

4,50
4,95
5,95

PIZZA’S KLEIN:
pizza slavica			

5,00

(saus van ui, ham en paprika)

pizza hawaï				
pizza ham				
pizza salami				
pizza spinazie			
pizza naar wens			

5,00
5,00
5,00		
5,00
6,00

HAMBURGERS:
broodje hamburger		

4,00

(uit eigen keuken)

GEHAKTBALLEN:

broodje gehaktbal			

4,00

(uit eigen keuken)

broodje warm vlees		

4,00

Wienerschnitzel			
Jägerschnitzel			
Zigeunerschnitzel			
Gyros					
Kipsaté				
Cevapcici (gehaktrolletjes)
Raznici (2 vleesspiezen)		
Gehaktbal (uit eigen keuken)

7,00
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

De Plates gerechten worden geserveerd
met patat en rauwkost!

MAALTIJDSALADE’S:
Gemengde salade met 		
verse dressing naar wens
Verse salade met stukjes		
gegrilde kip
Verse salade met tonijn		

7,50
7,50
7,50

keuze dressing:
Yoghurt, Cocktailsaus of
olie, zout, azijn en peper

KOUDE DRANKEN:
Melk					
Coca Cola / Coca Cola light
Fanta					
Sprite					
Cassis				
Tonic					
Bitter Lemon			
Rivella				
Chaudfontaine rood		
Chaudfontaine blauw		
Appelsap				
Jus d’orange			
Nestea				
Fristi					
Dubbelfris appel/perzik		

1,50
1,75
1,75
1,75
2,00
1,95
1,95
1,95
1,75
1,75
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95

