frites
Portie frites - 2.50
Groot portie frites - 4.00
Take away
Gezinszak middel - 9.00

Geva
arlij
k
lekk
er

4 porties

Gezinszak groot - 11.00
6 porties

Guilty pleasures
Frikandel - 2.20
Kroket - 2.20
Rundvleeskroket - 2.50
Kalfsvleeskroket - 2.50
goulashkroket - 2.50
Vegetarische kroket 2.50
Berenklauw -3.30
Mexicano - 2.65
Bal gehakt - 4.25
200. gram

pikanto - 2.50
Kaassouflesse - 2.50
Mega kaassoufflé - 3.00
Shoarmarol - 3.50
Kipcorn - 2.45
Orienta; Bamischijf - 2.40
Oriental nasischijf - 2.40
loempia - 4.50

little pleasures
HEEFT U EEN ALLERGIE?
MELD HET ONS.

Kipnuggets (6 st.) - 3.60
Bitterballen (6 st.) 4.00

Kruisbesmetting van allergenen zijn in onze
keuken helaas niet 100% uit te sluiten.

Kaastengels (6 st.) - 4.50

Apart afrekenen is bij ons niet mogelijk.

100% rundvlees bitterballen.
Met chilisaus.

Vietnamese Loempia’s (2st.)- 4.50
Bittergarnituur (50 st.)- 30.00
Bittergarnituur (75 st.)- 45.00

Fresh & healthy
Onze salades worden geserveerd met een broodje
Salade met gewokte groente - 13.50
Salade zalm - 13.80
Salade warme kip - 14.25
Carpaccio Salade - 13.80

Lunch Specials

(Verkrijgbaar tot 16:00)

Eisenhower - 8.75

Pulled beef met homemade coleslaw, cheddar en
pnze homemade bbq sauce.
Geserveerd op een witte baguette.

kennedy - 8.25

Streetfood

Take away

Hete kip met gewokte groenten.
Geserveerd op een witte baguette..

Ford - 7.00

Warm vlees, gesneden van de procureur
van The Duke of Berkshire. Met pindasaus
Geserveerd op een witte baguette.

jefferson - 10.65

200 gram shoarma met gewokte groenten.
Geserveerd op een pita broodje
met American knoflooksaus.

Hoover - 6,25

Een gebakken ei met buikspek, kaas en gemengde
sla. Geserveerd op een witte baguette.

BEKIJK ONZE OPENINGSTIJDEN OP

Www.dedaltons.com

lunch
(Verkrijgbaar tot 16:00)
Carpaccio - 8.25
Filet Americain - 6.75
Gezond - 6.25
kaas - 4.75
ham - 4.75
Zalm met guacamole - 8.25

HOOFDSTRAAT 151
3781AD VOORTHUIZEN
TEL: 0342-473291
Dedaltonsvoorthuizen
Dedaltonsvoorthuizen

Loaded Fries
Barber - 9.80

Frites met frites kruiden, gewokte hete kip
groenten, cheddar en sla.
Geserveerd met American knoflooksaus.

Beef Burgers
Fresh - never frozen beef

Marshal - 9.50

Frites met frites kruiden, shoarma van kippendij
en gewokte groenten.
Geserveerd met American knoflooksaus.

Gambler 9.25

Frites met frites kruiden gewokte hete kip
en groenten en chilisaus.

Dutch van der linde menu - 14.75

Buffalo bill menu - 15.75

tomaat, Dalton saus, rode ui en nacho's.

Django - 16.25

farmer - 8.50

James Dean menu - 13.50

Frites met frites kruiden, gebakken rode ui,
champignons en spek.

Blacksmith - 8.75

Frites met frites kruiden en heerlijke
mals runder stoofvlees.

butcher - 8.50

Frites met frites kruiden, warm vlees
gesneden van de procureur van the Duke of Berkshire.
Geserveerd met pindasaus.

Angus burger met homemade coleslaw, cheddar,
homemade BBQ sauce en pulled beef.

John
marston menu - 14.25
Kipburger met cheddar, guacamole,

nacho’s, rode peper, rode ui, tomaat, sour cream
ingemaakte komkommer en sla.

Billy
the kid menu - 13.25
Kipburger met Joppiesaus, rode ui,

tomaat, ingemaakte komkommer en sla.

Jesse
james menu - 13.75
Kipburger met smokey cocktailsaus,

gebakken paprika en courgette , rode ui,
tomaat, ingemaakte komkommer en sla.

Gold Diggers
The golden boy 5000,00
OFFICIAL WORLD RECORD:
WORLD’S MOST EXPENSIVE BURGER.
Wagyu A5 burger met King crab, Paleta Ibërico Bellota,
Dom Perignon-batterd uienringen, witte truffel,
Beluga kaviaar, Smoked mayonaise van eendeneieren,
Macallen BBQ Kopi Luwak saus, Cheddar.
In matcha ingelegde tijgertomaten en komkommer.
Dom Perignon brood met bladgoud.
U dient deze burger 2 weken van te voren te reserveren
en we vragen een aanbetaling van 750,-.

San
Diego menu - 15.75
Hotdog met gemengde sla, ingemaakte komkommer,
San
francisco menu - 13.75
Hotdog met gebakken zuurkool,

ingemaakte komkommer, ketchup, mosterd,
augurken relish en rode ui.

mexicali
menu - 15.75
Hotdog met gemengde sla ingemaakte komkommer,
nacho’s, guacamole, mais, tomaat, rode ui,
sour cream. chilisaus, peterselie en citroen.

Angus burger met gebakken paprika en
courgette, guacamole, mozzarella, rode ui,
sour cream. gepekelde tomaat,
ingemaakte komkommer en sla.

Dalton menu - 14.75

Angus burger met gebakken ui en champignons,
curry, fritesaus, gebakken ei, gepekelde tomaat,
ingemaakte komkommer en sla.

cooper menu - 12.75

Angus burger met cheddar, ham, gebakken ei,
mosterdsaus, rode ui, gepekelde tomaat,
ingemaakte komkommer en sla.

the mexican
California
menu - 14.90
Burrito met malse stukjes hete kip, diverse groenten,
Cheddar, sour cream en guacamole.

Arthur Morgen menu - 14.25

missisippi
menu - 14.50
Burrito met diverse groenten,

diverse groenten, cheddar en mozzarella.
Geserveerd met sour cream en guacamole.

Cheddar, sour cream en guacamole.

Charles Goodnight menu - 16.75

oklahoma
menu - 14.50
Quesadilla gevuld met diverse groenten,

Doc Holiday menu - 16.75

Colorado
menu - 12.75
Nacho’s belegd met cheddar, diverse groenten

Angus burger met carpaccio,
Parmezaanse kaas, truffel mayonaise, rode ui,
Gepekelde tomaat, ingemaakte komkommer en sla.
THE ULTIMATE CHEESEBURGER.
Angus burger met cheddar, Dalton saus, rode ui,
Gepekelde tomaat, ingemaakte komkommer, sla
en een injectiespuit met kaassaus.

cheddar en mozzarella.
Geserveerd met sour cream en guacamole.

en mozzarella.
Geserveerd met sour cream en guacamole.

Kentucky
menu - 15.75
Burrito met pulled beef, homemade coleslaw, cheddar,
sour cream en homemade bbq sauce.

Geen honger?
Onze burgers, topdogs en mexican
zijn ook los verkrijgbaar

Tennessee
menu - 15.75
Quesadilla gevuld met ui, champignons, pulled beef en
homemade bbq sauce, cheddar en mozzarella.
Geserveerd met sour cream en guacamole

Alabama
mrnu - 14.75
Nacho’s belegd met cheddar, champignons, rode ui,
pulled beef en homemade BBQ Sauce
Geserveerd met sour cream en guacamole.

Dagje geen vlees?

(Bijna) elke burger heeft ook een vegetarische variant

Gewokte noedels met diverse groenten.
Geserveerd met een Vietnamese loempia..

Crazy eight - 18.50

Gewokte noedels met pulled beef, champignons en rode
ui en gewokte sla.
Geserveerd met een Vietnamese loempia.

menu’s
Onze menu’s worden geserveerd met
frites, fritessaus en homemade coleslaw.
Shoarma menu - 15.25

200 gram shoarma van kippendij
met gewokte groenten.
Geserveerd op een pita broodje met
Americain knoflooksaus.

Hete kip menu - 13.75

John wayne menu - 14.25

Angus burger met cheddar, guacamole, nacho’s,
rode peper, rode ui, gepekelde tomaat, sour cream.
ingemaakte komkommer en sla.

keno - 16.25

+/- 500 gram spareribs.

Arizona
menu - 14.90
Quesadilla gevuld met malse stukjes hete kip,

Angus burger met parmezaanse kaas,
buikspek, truffel mayonaise, rode ui,
Gepekelde tomaat, ingemaakte komkommer en sla.

Gewokte noedels met malse stukjes hete kip
en diverse groenten.
Geserveerd met een Vietnamese loempia.

Spareribs menu - 19.50

Angus burger met fritessaus en curry, rode ui,
Gepekelde tomaat, ingemaakte komkommer en sla.

Texas jack menu - 14.25

Chicken burgers

Tombstone
menu - 14.50
Hotdog met gebakken zuurkool,

ingemaakte komkommer, rode ui, picalily mayonaise,
augurken relish en peterselie.

Gungslinger - 8.50

Frites met frites kruiden, smokey hot cocktailsaus,
nacho’s, cheddar, rode ui, paprika, mais en guacamole.

New
Orleans menu - 16.25
Hotdog met Pulled Beef, homemade coleslaw, cheddar

Angus burger met cheddar, Dalton saus,
gefrituurd uien nest, gepekelde tomaat,
ingemaakte komkommer en sla.

Dubbele Angus burger met cheddar, buikspek,
Homemade BBQ saus, rode ui, gepekelde tomaat,
ingemaakte komkommer en sla.

Asian style
Poker - 17.50

en onze eigen homemade BBQ Sauce.

Sheriff - 9.80

Frites met frites kruiden. pulled beef,
homemade coleslaw, cheddar en homemade BBQ sauce.

topdogs

200 gram hete kip met diverse groenten
geserveerd met sour cream.

Schnitzel menu - 13.75

Keuze uit stroganoff saus of champignonroomsaus.

Chickenwings menu - 12.50
Runder Stoofvlees menu - 13.75
Fish and chips menuu - 14.85

Twee lekkerbekjes met piccalilly mayonaise.

Saté menu - 14.85

Spies van 150 gram gemarineerd kippendijenvlees.

kindermenu - 6.50

Keuze uit een frikandel, kroket, kaassouflesse of
kipnuggets. Geserveerd met een homemade Limonade,
fritessaus en appelmoes

Pasteries
Homemade brownie - 3.75

Eigen gemaakte brownies met een vullig van cheesecake
met frambozencoulis en een laagje hazelnoot.

Homemade cheesecake - 3.75

Een heerlijke eigengemaakte cheesecake
met mango swirl.

