Welkom!

Ik ben Fletcher,
en ik heb het lekkerste voor je uitgezocht dat er is!
Je kan kiezen uit patat, spaghetti, vlees of vis
… Een krokodil staat niet op deze kaart
want die past niet in de pan uiteraard
Na je keuze wordt alles speciaal voor jou gemaakt
dus ik weet zeker dat wat je ook kiest
het heerlijk smaakt!

Fletcher
Kids Menu
Buikje rond
+
Zoet feestje
+
Cadeautje!

Buikje rond
KIPSATÉ | 8,50

1 stokje kipsaté, frietjes, kroepoek en pindasaus
HAMBURGER | 8,50

broodje hamburger met tomaat, kaas, sla,
ketchup, mayonaise en frietjes
FRITES MET SNACK | 6,50

frietjes met appelmoes en een kroket, frikandel,
kipnuggets of vegan nuggets
FISH & CHIPS | 8,50

krokant gebakken visje met ravigottesaus
en frietjes voor de kleine lekkerbek
(ook verkrijgbaar met vegan visfrietjes)
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Met gratis beker

Zin in limonade?
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Bestel de enige echte Fletcher Limo
in een te gekke drinkbeker!

Menu

Vul je beker nog een keer voor 1,00

Kleintje vooraf

Als voorafje een lekker
bakje gebakken spinnen
moet je niet willen

MINIBROODJE | 3,50

met diverse smeersels

Daarvan gaat de kok namelijk
van angst heel hard gillen

TOMATENSOEP | 4,25

Dat willen we natuurlijk
niet laten gebeuren
dus laten we snel verder speuren
Om nu al te beginnen met snoep…
Nee, ik stel een kipcocktail voor
of een heerlijke soep!

Nu bij het hoofdgerecht
komt het erop aan
Alles is zo lekker
je laat straks vast niets staan

soep van tomaatjes en pesto
SOEP VAN HET SEIZOEN | 4,25

seizoensgebonden wisselende soep
KIPCOCKTAIL | 5,50

frisse cocktail met kip, ananas en cocktailsaus

Zoet feestje
CHOCOLADEBROWNIE | 4,50

met slagroom en chocoladesaus

Maar ja, wat kies je dan…
Wat mag onze kok koken
voor jou in zijn magische pan?

VERSE FRUITSALADE | 4,50

Eet je met vork en mes
of mag je met je vingers eten
het is allemaal goed

2 bolletjes ijs met slagroom en spikkels

boordevol vitamientjes
KINDERIJSJE | 4,50

Jij bepaalt wat je kiest
en hoe je het doet

Ja, het is tijd
voor fruit of zoetigheid
IJs met slagroom of taart
Ik hoop dat je daarvoor
een plekje hebt bewaard
Lekker smullen, wat een pret
Straks ga je vast
superblij naar bed
Ik wens je alvast fijne dromen
en hoop dat je snel terug zal komen!

SPAGHETTI | 8,50

met tomatensaus, rundergehakt en geraspte kaas

Draai om voor leuke spelletjes of ga naar KIDS.FLETCHER.NL

Bekijk de website
en speel online!

