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Chauffeurscafé-Restaurant Treurenburg – Treurenburg 1 – 5221 CD ’s-Hertogenbosch 
073-6311277 – www.treurenburg.com – info@treurenburg.com 

 

LUNCHKAART 

(tot 16:00) 

 

• Stokbroodje met kruidenboter en cajunboter     €3,75 

 

• Tomatensoep          €4,95 

• Kippensoep          €4,50 

• Groentesoep          €4,50 

 

• Tosti ham en/ of kaas met curry       €3,75 

• Diverse uitsmijters       (vanaf prijs) €6,95 

• Uitsmijter Treurenburg        €9,50 

 

• Stokbroodje gezond         €6,95 

• Stokbroodje Rotterdamsche oude kaas met truffelmayonaise   €6,95 

• Stokbroodje Carpaccio        €9,50 

• Stokbroodje warme ham en spek met satésaus     €7,50 

• Stokbroodje hete kip         €9,50 

• Stokbroodje kipgyros         €9,50 

• Stokbroodje warme brie met spek en honing-mosterdsaus   €8,95 

 

• Huzarensalade met toast        €8,50 

• Carpaccio met basilicumdressing, oude kaas, spekjes, pittenmix en rode ui €9,95 

• Maaltijdsalade Carpaccio        €14,50 

• Maaltijdsalade met pikante kip       €13,50 

 

• Treurenburger met spek, kaas, tomaat, sla, ui, ei, augurk en BBQ saus  €9,95 

• 12-uurtje met soepje naar keuze       €9,95 

• 2 rundvleeskrokketen met brood en mosterd     €8,50 

• Biefstuk met brood en jus        €17,50 

• Kipsaté met stokbrood en kroepoek       €13,95 

 

• Vla met slagroom         €2,75 

• Dame Blanche          €4,25 

• Hazelnootijs met caramelsaus       €4,75 

• Appelgebak met slagroom        €4,75 
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SNACKS / BORREL 

 

 

 
• Gehaktbal uit de jus incl. mayonaise of mosterd     €4,50 

• Zacht broodje bal incl. mayonaise of mosterd     €5,25 

• Stokbroodje bal incl. mayonaise of mosterd     €5,50 

 

• Worstenbroodje         €3,00 

• Poffertjes  12 stuks       €4,00 

 

• Gemengde hapjes 8 stuks        €4,25 

• Bitterbal  per stuk       €1,00 

• Saté bitterbal  per stuk       €1,00 

• Goulash bitterbal per stuk       €1,00 

• Vlammetjes  8 stuks        €6,25 

 

• Frikandel mayonaise         €2,25 

• Frikandel speciaal         €2,50 

• Kroket           €2,50 

 

• Broodje frikandel mayonaise        €3,00 

• Broodje frikandel speciaal        €3,25 

• Broodje kroket  incl. mayonaise of mosterd     €3,50 

 

 

Heeft u zichzelf al ingecheckt? 

 

Scan dan snel de QR-code met de camera van uw mobiele telefoon  

U krijgt dan een paar vragen die u moet beantwoorden. 

Laat de bevestiging zien aan de medewerker van de Treurenburg. 

Iedereen aan tafel moet zichzelf inchecken. 

Heeft u geen mobiele telefoon, vraag dan aan de medewerker(s) van 

Treurenburg om de mogelijkheden. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 


