TON’S AFHALEN / BEZORGEN
Geen zin meer om zelf te koken? Bestel bij Tons!

MENU
Voor



STOKBROOD..............................€ 3,75



THAI GAMBA SALADE ............€ 10,50



kruidenboter

Gamba’s, paksoi, rode peper, gehakte pinda’s,
rode ui, tomaat, komkommer, taugé,
koriander, munt, basilicum, Thaise dressing

CARPACCIO ............................€ 10,50

Aberdeen Angus rund uit Schotland,
truffelmayonaise, sjalot, bieslook, spekjes,
Parmezaanse kaas, rucola, croutons

Hoofd

CLASSIC HAMBURGER ............ € 13,50



SPAGHETTI GAMBA’S PIRI-PIRI € 15,00



GROENTELASAGNE -V- ........... € 13,00



Runderburger -200 gr- op sesambol, Tonsburgersaus, tomaat, ui, met huisgemaakte
frites
Pittige gamba’s, knoflook, Spaanse peper,
spaghetti

Met courgette, aubergine, spinazie, basilicum,
kaas, ui en tomaat

Kindermenu
KINDERMENU KIPNUGGETS .... € 7,50



KINDERMENU KROKET ............. € 7,50




Inclusief: friet en appelmoes



SPARERIBS 1 RIB .....................€ 17,50



SPARERIBS 1,5 RIB ..................€ 21,00

KINDERMENU FRIKANDEL ....... € 7,50



SATE AJAM .............................€ 16,00

Supplement



Marinadesmaken: Ton’s, hot of sweet,
huisgemaakte frites, salade

Marinadesmaken: Ton’s, hot of sweet,
huisgemaakte frites, salade

Kippendij (+/- 250 gram) van de lavagrill, met
huisgemaakte frites, kroepoek, salade,
zoetzuur

SATE BABI ...............................€ 16,00

Varkenshaas (+/- 250 gram) van de lavagrill,
met huisgemaakte frites, kroepoek, salade,
zoetzuur

Inclusief: friet en appelmoes

Inclusief: friet en appelmoes

MAYONAISE ............................. € 1,00
KETCHUP ................................... € 1,00
AIOLI ......................................... € 1,50
PINDASAUS .............................. € 2,00
VERSE FRIET ............................. € 4,00







Bestellen:
•

vanaf 12.00 uur

•

via mail bestellen@tons.nl of telefonisch 06 4206 8616 (bel of app)

•

geef bestelling, tijdstip, bezorgadres en telefoonnummer door

Betaling:
•

via tikkie

•

voeg daarna telnr 06 4206 8616 toe aan contacten als de link niet werkt

Afhalen / Bezorgen:
•

tussen 16.00 – 20.30 uur

•

dinsdag t/m zondag, maandag gesloten

•

bezorgen: 5 km rondom Tons / 15 minuten afstand

•

afhalen: kom alleen, houd 1,5 meter afstand bij ophalen van bestellingen, evt wachtrij kan op het lege

terras. Afgifte via ruimte tussen de klapdeuren.
We volgen regels rivm.

