
WIJ ZIJN DAGELIJKS TUSSEN 

12.00 - 20.00 UUR TELEFONISCH

BEREIKBAAR VOOR UW BESTELLING

OP 053-4334340

friet&zo

Online bestellen

Dorpsstraat 137 I Lonneker
053-4334340 I www.sprakel.nl#sleuk



Kroket
Amsterdamse kroket
    rund I kalfs I goulash I     groente

Frikandel
Frikandel speciaal
Bamischijf
Kaassoufle (souflesse)
Kipcorn
Huisgemaakte berehap
Gehaktbal volgens oma's recept
Picanto
Knakworst st.
Kipnuggets  st.

2.20
2.70

 
 

2.20
2.95
2.30
2.30
2.50
3.60
4.25
2.40
1.90
0.90

VERSE FRIET

Friet klein
Friet groot
Friet speciaal klein
Friet speciaal groot
Friet oorlog klein
Friet oorlog groot

Frietbucket klein (3-4 pers.)
Frietbucket groot (5-6 pers.)

2.40
3.10
3.20
3.90
3.40
4.10

 
9.00

14.00

De frieten van Sprakel zijn echt vers. We krijgen ze
binnen als bonken, snijden ze zelf, bakken deze voor en
last minute af tot een heerlijk knapperig frietje. Ze zijn
soms iets minder mooi recht, maar wel super lekker! 

Alle burgers worden door ons vers bereid en geserveerd
op een luxe witte bol. De runderburgers worden rood
gebakken en blijven rood door het gebruik van
colorozozout.

BURGERS

Hamburger

Cheeseburger

Sprakelburger

Kipburger

Jackfruitburger

6.75
 
 

7.75
 
 

8.00
 
 

8.25
 
 

8.25
 

  broodje runderburger met sla,        
  komkommer, tomaat en burgersaus

  broodje runderburger met sla,   
  komkommer, tomaat, cheddar en burgersaus

  broodje runderburger met sla, tomaat, champignons,   
  spek, ui, augurk, oude Rotterdamsche kaas en burgersaus

  broodje kipburger met rode uienchutney, 
  komkommer en dillesaus

  broodje met een burger van jackfruit,             
  tomaat, sla en hamburgersaus

Carpacciosalade met een Japans tintje
  met wakame, sriracha, balsamico en lente-ui
Caesarsalade
  met kip, spek, ei, croutons, grana padano
  en chefs dressing
Vega caesarsalade
 lekker vegetarisch!

15.50
 

16.50
 
 

16.50
 

SPRAKELWINKELKnoflooksaus 200 ml
Huisgemaakte tonijnsalade 200 ml

Heel landbrood meergranen 1100 gram
Half landbrood meergranen 550 gram
Heel landbrood wit 600 gram
Wit stokbrood 425 gram

2.50
2.50

 
6.00
3.00
3.00
2.50 Poké bowl

Snacks

Sprakelwinkel

Maaltijdsalades

14.75
25.50

Poké bowl vega
Poké bowl Bawykov zalm

met wakame, sojaboontjes, radijs, mango,
gember, sushirijst en srirachamayo

Bowls


