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caramel dream 4,80
cappuccino met caramelsiroop,
slagroom en caramelblokjes

sweet chocolate 4,80
cappuccino met chocoladesiroop,
slagroom en chococrisp

GEBAK

hazelnut heaven 4,80
cappuccino
met hazelnootsiroop,
.
slagroom en stukjes stroopwafel
vanille combo 4,80

cappuccino met vanillesiroop,
slagroom en witte chocoladevlokken

cappuccino met een smaakje 3,60 latte machiato 3,70
cappuccino met chocoladesiroop
cappuccino met vanillesiroop
cappuccino met caramelsiroop
cappuccino met hazelnootsiroop

de warme melk en het romige
melkschuim worden doordrenkt
door de intense smaak van de
espresso voor een heerlijk resultaat.

3,60
3,90

5,25

met vanillesaus en slagroom

Assorti gebak

3,90

plakje cake 2,50
brownie 3,30

LICOR 43 coffee 7,00

MENU

gin tonic

warme d rank en
2,80

Stylish swEet 6,90

3,00

Gordon’s pink gin, Fever Tree aromatic tonic
rood fruit

2,80
3,00
3,70

flower fresh

7,90

Hendrick’s gin, Fever Tree elderflower tonic
komkommer

4,20

BOTANIC SPICE

4,40

Tanqueray gin, Fever Tree aromatic tonic
citroen

4,40
3,00

+ siroop

0,60

+ slagroom

0,60

PLEIN
10

2,80
3,40

+ honing

0,50

6,90

Bombay Sapphire gin, Fever Tree
mediterranean tonic, citroen

diverse smaken om uit te kiezen

Verse munt thee
Verse gember thee

6,90

Mediterranean

thee
Thee

Warme apfelstrudel
uit onze vitrine

gemixt met Ierse whisky en slagroom gemixt met Licor 43 en slagroom
staat deze kofﬁe garant voor een ﬁjne
zorgt deze kofﬁe voor een warm en
guilty pleasure ;)
knus gevoel

Koffie
Cappuccino
Espresso
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Grote koffie
Grote cappuccino
Dubbele espresso
Warme chocomel

Roomboter appelgebak
Pecan toffee meringue

ook glutenvrij te bestellen

wij kunnen alle koffiesoorten ook cafeïnevrij serveren
irish coffee 7,00

Onze gebaksvitrine staat
vol met nog meer
lekkernijen! Vraag ons,
wij adviseren u graag!

shop

3,40

V0124

caDEAUKAART

v.a.

5,00

Een Plein 10 cadeaukaart,
leuk om te geven, nog
leuker om te krijgen!

IN
PLE

10

BROODJES

SPECIALS

ITALIANO

Keuze uit: rustieke pistolet wit of bruin,
meergranen bol of Italiaanse bol

ROME

7,60
pistolet met zigeunersaus, ham,
salami, ui, champignons, paprika,
kaas en zwarte peper - uit de oven

7,50
italiaanse bol met kruidenboter,
salami, tomaat, ui en kaas
- uit de oven

hawaii

winschoten

6,80
pistolet met ham, kaas en ananas
- uit de oven

florence 8,60
meergranen bol met pesto, chorizo,
tomaat en mozzarella - uit de oven

pistolet plein tang

pistolet met kipﬁlet gebakken
in ketjapsaus, gegarneerd met
gebakken uitjes, champignons,
taugé, seroendeng en kroepoek
9,90

GEZOND 6,90
kaas 5,20

jonge kaas of Old Amsterdam

brie 5,90
roomkaas 6,60
filet americain 7,90
KRUIDENBOTER 4,25

7,90
bruine pistolet met beenham,
honing mosterdsaus, gekookt ei en
jonge kaas - uit de oven

huisgemaakt

CARPACCIO

GEROOKTE ZALM 9,20
tonijnsalade 7,50
beenham 7,90

broodje met malse rundercarpaccio
geserveerd met pijnboompitten,
kappertjes, zongedroogde tomaten,
balsamico en Grana Padano 10,20

warm

KIPKERRIESALADE
hummus 5,80
carpaccio 10,20

FACEBOOK FAVORIET

bruine pistolet met
brie, rucola, walnoten & honing 7,60

6,90

plein 10 specials, FAVORIETen VAN ONZE GASTEN

LUNCH
GERECHTEN

hamburger plein 10

wij serveren ambachtelijk
vloerbrood, donker of wit

Uitsmijter ham en/of kaas

9,60
italiaanse bol met rundvleesburger, beenham, kaas,
tomaat, saus, sla en rucola.

plein tientonner

14,90
dezelfde, maar dan met 2 burgers, patat en mayo!

8,90

PATAT

Uitsmijter Plein 10

10,90
met ham, chorizo, gesmolten kaas en een
bolletje rundvleessalade

Een bord patat op z'n tijd is nooit een slecht idee

gehaktbal met brood met Groninger mosterd 8
2 kroketten met brood 8
Saté van de haas met stokbrood en pindasaus 13,80
Kipsaté met stokbrood en pindasaus 13,20
Vegetarische SPIESJES met stokbrood en pindasaus 13,20

12 UURTJE

AANRADER

MET EEN KROKET, SPIEGELEI EN EEN HEERLIJKE SOEP

MAALTIJD

11,50

SALADES

Salade gerookte zalm en ei 13,50
Salade kip teriyaki 12,50
Salade geitenkaas en walnoten 12,50

V0124

patat met frikandel 6,50
patat met frikandel speciaal 7
patat met kroket 6,50
patat met kaassoufflé 6,50
patat met gehaktbal 9,50
patat met schnitzel 13,90
patat met saté van de haas & pindasaus 14,90
patat met kipsaté en pindasaus 14,50
patat met vegetarische spiesjes en pindasaus 14,50
patat zonder snack 3,50
+ mayo
+ speciaal
+ pindasaus

+ mosterd
+ curry
+ ketchup

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.

koude

bieren

dranken

Coca Cola regular / zero / zero cherry 2,90
Sinas, Cassis, Sprite 2,90
Tonic, Bitter lemon 2,90
Chaudfontaine rood / blauw 2,90
Rivella regular / cranberry 3
Appelsap 3
Ginger Ale 3
Dubbelfrisss 3
framboos cranberry / appel perzik

RED BULL

3,60

regular, tropical, sugarfree

lipton ice tea

3,20
regular, Green, no bubbles lemon

verse
pRODUCT

Krachtig & blond

AFFLIGEM BLOND 4,20
AFFLIGEM TRIPEL 4,60
WESTMALLE TRIPEL 4,60
LAGUNITAS IPA 4,80
JOPEN BLURRED LINES 4,60
hapkin 4,80
jopen mooie nel 4,60

dranken

chocomel, fristi
melk, karnemelk
ijskoffie 3,80

3
2,80

volgens geheim Plein 10 receptuur,
romig met een scheutje caramel &
slagroom

milkshakes
aardbei - choco - vanille - banaan
middel 3
klein 2,50
groot 3,50
V0203

5,80
3,80

Laag alcoholisch

AMSTEL RADLER 3,60
JOPEN LET THERE BE LIGHT
JOPEN NON IPA 4
LIEFMANS FRUITESSE

AFFLIGEM DUBBEl 4,20
WESTMALLE DUBBEL 4,20

ALCOHOL FREE

4,60

3,80

Cider

0.0 %

APPLE BANDIT CLASSIC 4
apple bandit raspberry

HEINEKEN 0.0 3
AMSTEL RADLER 0.0 % 3,40
BRAND WEIZEN 0.0% 3,80
AFFLIGEM BELGISCH WIT 0.0%

4

Tapbier Heineken
normaal - 25cl

3,60

groot

3

- 50 cl 5,50

WIJNEN

4,20

zuivel

BRAND WEIZEN 4
ERDINGER WEISSBIER 50cl
affligem belgisch wit
LIEFMANS FRUITESSE 4

Rijk & donker

sappen

verse jus d’orange

Fruitig & fris

sauvignon blanc

chardonnay

sappige en fruitige droge witte
wijn, met frisse aroma's

droog met een mooie balans
tussen romig- en frisheid

zoete witte wijn

merlot

fruitige licht zoete wijn

soepele, geurige en fruitige wijn.
zachte afdronk

cabernet sauvignon

rosé

vol en kruidig van smaak

zeer fruitig van smaak, vol met
frisse tinten

wijnen per glas: 4,20
wijnen per fles: 20

sterke

bekijk onze bierkaart!

DRANK

JONGE JENEVER, BEERENBURG 3
BACARDI, malibu, smirnoff 4
amaretto, tia maria,licor 43
jagermeister 3
WHISKY 5

BIEREN

tapbier heineken
4

normaal - 25cl
groot

3

- 50 cl 5,50

Alle bieren hebben iets speciaals. Noem het karakter. Proef ze en ontdek je nieuwe favoriet. Proost!

PLATES
met :

Potato dippers en een frisse salade

FANTOSTISCH
gemaakt van ambachtelijk gebakken brood
met een saus naar keuze

SATÉ VAN DE HAAS

17,80
malse varkenshaassaté met pindasaus

HAWAII

vegetarische spiesjes

17,20
100% plantaardige Vegetarische Kipstuckjes

ORIGINAL

GEHAKTBAL

12,50
gewoon een lekker balletje met Groninger mosterd

cheese

KIPSATÉ

salami

2 GARNALENSPIEZEN 17,60
gebakken in huisgemaakte kruidenboter

RETRO

5,25
ham, kaas en ananas
4,75
ham en kaas
kaas

4,75

4,75
kaas en salami

17,20
malse kipsaté met pindasaus

SNACKS

schnitzel
de klassieker 16
met champignonroomsaus 18
met gebakken ui en champignons 18

broodje kroket 4,25
broodje frikandel 4,25

vergeet de saus niet!
mayo, ketchup, curry, mosterd
pindasaus, speciaal, oorlog, appelmoes

BITES &

NACHO

KIDS

macho NACHO

bordje patat met mayonaise en appelmoes

5,75
kies: frikandel, kroket, kaassoufflé of kipnuggets

tortilla chips met rundergehakt, tomatensalsa,
crème fraîche en kaas

Sneetje brood met jam of hagelslag
Sneetje brood met kaas 2

formaat

poffertjes

2

5,25

met verse aardbeien, chocosaus en slagroom

SOEP
TOMATENSOEP
MOSTERDSOEP
ERWTENSOEP

8,50
6,50

!

6/12 stuks 5,25/8,95
vleesvrije vegan draadjesbitterbal. Ambachtelijk lekker.

MINI LOEMPIA’S 8/12 stuks 5,25/8,95
rijkelijk gevuld met verschillende verse groenten

5,25
5,50

BOURGONDISCHE BITTERBALLEN

Brood met smeersels

TIP

VEGAN BITTERBALLEN

BORRELMAATJES 6/12 stuks 5,25/8,9 5
luxe grote borrelhapjes
6/12 stuks 5,25/8,95
rijk gevuld, vol van smaak, gewoon lekker!

7,50
seizoensgebonden
6,50

diverse soorten brood
met huisgemaakte kruidenboter, tapenade en aioli

V0203

om te delen:
normaal:

SOUFLESSES 8/12 stuks 5,75/8,95
heerlijke mini souffles in vier heerlijke smaken: kaas,
tomaat-mozzarella, kruidenroomkaas en pikante kaas
SNACK EMMER 32 stuks 19,75
van deze emmer krijg je sowieso een smile op je gezicht!
Gevuld met onze beste snacks, gekozen door de chef!

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.

