
Burger Huzen XL
Hamburger, sla, champignons, spekjes,
ui en gebakken ei 

Cheese burger XL   
Hamburger, sla, tomaat, augurk, cheddarkaas, 
rode ui en ketchup

Hawaii burger XL  
Hamburger, sla, tomaat, ananas, rode ui, 
kaas en Joppiesaus 

Bacon burger XL
Hamburger, sla, tomaat, augurk, bacon, 
rode ui en barbecuesaus

Chicken burger XL 
Kipburger, sla, tomaat, komkommer, 
rode ui en Jamballasaus

Al onze burgers zijn van 150 gram rundvlees en worden 
geserveerd op een wit- of meergranen flaguette. 
Onze hamburgers kunt u uitbreiden met frites 
en een frisse salade.

royal Frites 
Sallandse Royal   
Verse frites met een topping van pulled pork 
ketjap, spekjes, bosui en pepertjes

Holtense Royal 
Verse frites met een topping van satésaus met 
stukjes kip, krokante uitjes en spekjes, bosuitjes 
en rode pepertjes

Overijsselse kipsalon 
Verse frites, huisgemaakte kipshoarma, 
sambalsaus, kaas, sla, tomaat, komkommer, 
knoflooksaus en rode ui

Spare-ribs menu
Huisgemarineerde spare-ribs 

Kipschnitzel menu 
Wienerschnitzel menu  

Boeren kipschnitzel menu
Boeren wienerschnitzel menuel 
Kip- of wienerschnitzel met gebakken
champignons, spekjes en ui

Huisgemaakte kipsaté menu
Drie stokjes kipsaté met satésaus, atjar en 
kroepoek

Gehaktbalmenu
Gehaktbal, champignons en ui

Nasi menu
Versgemaakte nasi met drie stokjes kipsaté,
gebakken ei, krokante uitjes, kroepoek en atjar

Bami menu
Versgemaakte bami met drie stokjes kipsaté,
gebakken ei, krokante uitjes, kroepoek en atjar
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Volg ons! Eten bij Huzen
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Al onze menu’s worden geserveerd met heerlijk 
krokant gebakken frites, wedges of aardappelschijfjes 

en een frisse salade.
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Burgers MENU’S 
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Broodje Holterberg
Gerookte zalm met huisgemaakte tonijnsalade, 
kappertjes en bieslook

Broodje carpaccio 
Carpaccio, pesto, pijnboompitten, Italiaanse  
kaassnippers en balsamicodressing 

Broodje alles van de boer
Ham, kaas, huisgemaakte eiersalade, 
rundvleessalade met cocktailsaus

Broodje special
Filet americain, rode ui, ei, augurk 
en knoflooksaus

Broodje crispy-bacon
Kaas, crispy-bacon, krokante uitjes en 
honingmosterddressing

Broodje kip de luxe
Gegrilde kipfilet, selleriesalade, komkommer, 
tomaat en rode ui

Sandwich Huzen
Kipkerriesalade, ham, bacon, mosterd, mayo- 
naise, tomaat, komkommer en gebakken ei

Broodje gezond
Ham, kaas, selleriesalade, sla, tomaat,  
komkommer en ei

Broodje huisgemaakte tonijnsalade
Tomaat, ei, augurk en rode ui

Broodje huisgemaakte roomkaas
Komkommer, tomaat en rode ui

Broodje huisgemaakte eiersalade
Tomaat, ei en komkommer

Broodje brie
Honing, walnoten en komkommer

Broodje filet americain
Ei en rode ui

Broodje gerookte zalm
Met roomkaas, komkommer, ei, dillesaus, 
rode ui en dille

Broodje bacon-ei
Met barbecuesaus en krokante uitjes

 
Alle broodjes warm en koud  
worden vers voor u klaargemaakt 
met ingrediënten uit onze regio. 
Alles wordt in eigen keuken bereid. 
U kunt kiezen uit pistolet wit/bruin, 
Italiaanse bol, meergranen Rustico, 
Waldkornbol of panini.

 
   

Broodje Spicy-Huzen 
Gebakken kippendijvlees, paprika, 
cajunkruiden, chilisaus en pittenmix

Broodje Salland  
Gebakken beenham met ui,
champignons en satésaus

Broodje Holtens smokey style  
Pulled pork, crispy bacon,  
barbecuesaus en koolsalade 

Broodje pittig gehakt 
Witte pistolet gevuld met gehakt,  
champignons, ui en pittige saus

Broodje kipsaté
Witte pistolet gevuld met gebakken  
kippendijfilet in satésaus

      Broodjes

Of kies voor 
een vers  

saucijzen-
broodje!

(op bestelling)



Panini knooije-rije 
Mexicano, sla, kaas, satésaus en rode ui 

Hartige panini
Kaas, katenspek, salami, pittige saus, 
tomaat en rode ui

TOST I’S
Ham / kaas

Hawaii Ham, kaas en ananas

Cheesy  
Crispy bacon, brie, honing en walnoten

Boeren  
Ham, kaas, champignons, ui en spekjes

Huisgemaakte groentesoep
Met brood en huisgemaakte kruidenboter

Huisgemaakte tomatensoep  
Met brood en huisgemaakte kruidenboter

Uitsmijters
Uitsmijter ham/kaas 

Uitsmijter bacon  

Uitsmijter Huzen 
Spek, ui, champignons

Maaltijdsalade tonijn

Maaltijdsalade zalm   

Maaltijdsalade pikante kip

Maaltijdsalade carpaccio

Onze twaalfuurtjes worden geserveerd op  
wit - of donkerbruin oerbrood.

 12  uurtjes 
Holten’s twaalfuurtje
Twee snee brood met twee kroketten

Huzen’s twaalfuurtje   
Twee snee brood, één met een kroket en één 
met ham / gebakken ei bolletje rundvleessalade

Huisgemaakte kipsaté
Twee snee brood met drie stokjes kipsaté, 
satésaus, atjar tjampoer en kroepoek

Rundvleessalade met brood
Drie bollen salade met ei, tomaat, augurk,  
ham en zalm

Onze uitsmijters worden geserveerd op wit- of 
donkerbruin oerbrood en met 3 spiegeleieren.

Wij werken met brood van de echte bakker,  
eieren van de Sallandse kip en Twents vlees.
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MAALTIJDSALADES
geserveerd met brood en kruidenboter


