
 
 

CAFÉ, RESTAURANT & ZALENCENTRUM DWARS 
 

Zin in een kopje koffie met Twentse krentenwegge of liever een 
taartpunt met slagroom? Een biertje van de tap, een borreltje met 
een schaaltje bitterballen? Of kiest u uit één van de smakelijke 
lunchgerechten op onze kaart? Bij Dwars is niks te gek en niets 
teveel! 
 
Café, Restaurant & Zalencentrum Dwars is een veelzijdige en 
gemoedelijke horecalocatie in de St. Isidorushoeve. Een warm 
trefpunt in een vriendelijke sfeer. Een plek voor feestjes, 
vergaderingen en etentjes. Een rustpunt voor fietsers, wandelaars 
en stamgasten. Een gezellig familiebedrijf sinds 1917 waar iedereen, 
van jong tot oud welkom is 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Goorsestraat 219 
7482 CG Haaksbergen 
+ 31 (0) 74 357 5202 
info@cafedwars.nl 
www.cafedwars.nl 
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BROODJES  
 
Broodje gezond  
Ruim belegd met sla, kaas en of ham, tomaat, komkommer en ei  

€ 6,25 

Broodje slagersbal 
Bal gehakt van de slager met sla en brander mayonaise 

€ 6,25 

Broodje brie  
Roombrie met sla, walnoten en honing 

€ 6,75 

Broodje gerookte zalm 
Gerookte Noorse zalm met sla, kruidenroomkaas en ei 

€ 7,50 

Broodje warme beenham 
Ambachtelijke beenham met honingmosterdsaus 

€ 7,25 

 
Keuze uit een rustieke witte of meergranen baguette 

 
LUNCH SPECIALITEITEN 
 
Twee kalfskroketten met brood 
Met wit of bruin brood, garnituur en mosterd 

€ 7,50 

Twee rundvleeskroketten met brood 
Met wit of bruin brood, garnituur en mosterd 

€ 7,50 

Dwars’ 12 uurtje 
Kopje tomatensoep, zacht br. kroket, br. gezond, garnituur en 
mosterd 

€ 12,- 

 
HAMBURGERS 
 
Hamburger speciaal  
Met sla, gebakken uien en curry 

€ 5,25 

Hamburger Hawaï  
Met sla, gebakken uien, ananas en curry 

€ 5,75 

Hamburger de Hoeve  
Met sla, gebakken uien en champignons en curry 

€ 5,75 

Kipburger Dwars  
Met sla, samuraisaus, joppiesaus en bacon 

€ 5,25 

Hamburger XXL  
Met sla, tomaat, augurk, gebakken uien, bacon, curry en patat 

€ 12,50 

 



 
 

UITSMIJTERS 
 
Uitsmijter ham of kaas  
3 spiegeleieren met garnituur 

€ 7,00 

Uitsmijter de Hoeve 
3 spiegeleieren met ham, geb. champignons en uien met garnituur 

€ 8,00 

Uitsmijter Zalm 
3 spiegeleieren met wit of bruin brood en zalm 

€ 9,00 
 

Uitsmijter bacon 
3 spiegeleieren met bacon en garnituur 

€ 8,50 

Omelet Kaas  
Omelet met gesmolten kaas en garnituur 

€ 8,00 

Omelet à la Erik  
Omelet met champignons, uien, tomaat en kaas met garnituur 

€ 8,50 

Boerenomelet 
Omelet met champignons, uien, paprika en spekjes met garnituur 
 

€ 9,00 

SOEPEN 
 
Tomatensoep 
Huisgemaakte tomatensoep met balletjes en stokbrood 

€ 4,25 

Soep van de dag 
Vraag onze medewerker, inclusief stokbrood 

€ 4,25 

 
MAALTIJDSALADES 
 
Maaltijdsalade Feta  
Met o.a. zongedroogde tomaat, uien, olijven, ei en fetakaas 

€ 8,75 

Maaltijdsalade Tonijn 
Met o.a. zongedroogde tomaat, uien, olijven, ei en tonijn 

€ 8,75 

 
VEGETARISCH 
 
Vegaburger  
Broodje Vega burger met sla, tomaat, augurk, gebakken uien, saus 
naar keuze patat en rauwkost 

€ 9,50 

 
Heeft u een allergie? Meld dit aan één van onze medewerkers, dan 
zal de chef aan uw wensen tegemoet komen. 



 
 



 
 

VOORGERECHTEN 
 
Tomatensoep 
Huisgemaakte tomatensoep met balletjes en stokbrood 

€ 4,25 

Soep van de dag 
Vraag onze medewerker, inclusief stokbrood 

€ 4,25 

Mandje stokbrood  
Met huisgemaakte kruidenboter en knoflooksaus 
 

€ 4,25 

PLATE SERVICE 
 
Schnitzel 
Wienerschnitzel, warme saus naar keuze + € 2,- 

€ 12,50 

Boerenschnitzel  
Schnitzel met gebakken champignons, uien, paprika en spekjes 

€ 14,50 

Saté van de Haas 
Met licht pittige satésaus 

€ 13,50 

Varkenshaas  
Met huisgemaakte champignonroomsaus 

€ 13,50 

Kogelbiefstuk  
Biefstuk van de slager +/- 225 gr. met kruidenboter 

€ 14,- 

Biefpuntjes 
Biefpuntjes van de slager +/- 225 gr. met pepersaus 

€ 14,- 

Spareribs 
Malse spareribs +/- 600 gr.  met een licht pittige saus 

€ 14,50 

Kiphaasjes 
Malse stukjes kip met huisgemaakte kerriemayonaise  

€ 12,- 

Kip shoarmaschotel  
Met champignons, uien, patat en cocktail- of knoflooksaus 

€ 12,50 

Shoarmaschotel  
Met champignons, uien, patat en cocktail- of knoflooksaus 

€ 12,50 

Kipshaslick  
3 Malse kipshaslicks met huisgemaakte zigeunersaus 

€ 12,50 

Fish & Chips 
2 Lekkerbekjes met patat en ravigotesaus 

€ 12,- 

 
Plate service wordt geserveerd met patat of gebakken aardappels 

en rauwkost. 
 
 



 
 

MAALTIJDSALADES 
 
Maaltijdsalade Feta  
Met o.a. zongedroogde tomaat, uien, olijven, ei en fetakaas 

€ 8,75 

Maaltijdsalade Tonijn 
Met o.a. zongedroogde tomaat, uien, olijven, ei en tonijn 

€ 8,75 

 
VEGETARISCH 
 
Vegaburger  
Broodje Vega burger met sla, tomaat, augurk, gebakken uien, saus 
naar keuze patat en rauwkost 

€ 9,50 

 
EXTRA’S 
 
Gebakken aardappels € 3,00 
Warme groente  € 3,50 
Patat frites  € 2,50 
Gebakken champignons  € 2,25 
Gebakken uien  € 2,00 
Gebakken champignons en uien  € 2,50 
Zigeuner-, peper- of champignonroomsaus  € 2,00 
 
VOOR DE KLEINTJES 
 
Gezien onze cafetaria is er voldoende keuze uit patat en snacks 
zoals bijvoorbeeld een frikandel, kroket of een portie kipnuggets.  
 



 
 

DESSERTS 
 
Vruchtensorbet 
3 bollen vanille/aardbei ijs, vers fruit en slagroom 

€ 5,50 

Aardbeien coupe 
3 bollen vanille/aardbei ijs, aardbeien, aardbeiensaus en slagroom 

€ 5,50 

Dame blanche 
3 bollen roomijs, chocoladesaus en slagroom 

€ 5,50 

Coupe van het huis 
3 bollen roomijs, advocaat, boerenjongens en slagroom 

€ 6,00 

Warm chocoladetaartje  
Moelleux au chocolat met een bol vanille ijs en slagroom 

€ 6,00 

Diverse soorten verpakt ijs 
Vraag een medewerker naar de opties 

 

 
Heeft u een allergie? Meld dit aan één van onze medewerkers, dan 
zal de chef aan uw wensen tegemoet komen. 
 



 
 



 
 

FRISDRANKEN 
 
Coca Cola € 2,50 
Coca Cola Light € 2,50 
Coca Cola Zero € 2,50 
Fanta € 2,50 
Cassis € 2,50 
Chaudfontaine Blauw € 2,50 
Chaudfontaine Rood € 2,50 
Sprite € 2,50 
Rivella € 2,50 
Tonic  € 2,50 
Bitter lemon  € 2,50 
Dubbelfris appel perzik € 2,50 
Appelsap € 2,50 
Jus d’orange € 2,75 
Fuze Tea Sparkling lemon € 2,75 
Fuze Tea Green Tea € 2,75 
Fristi of Chocomelk € 2,75 
Red Bull € 2,75 
  
Glas halfvolle melk € 2,25 
 
WIJNEN 
 
Glas rode wijn (Merlot) € 3,50 
Glas droge witte wijn (Chardonnay) € 3,50 
Glas zoete witte wijn € 3,50 
Glas rosé € 3,50 
Glas moezel of Hugo € 3,25 
Fles rode wijn € 15,- 
Fles droge witte wijn € 15,- 
Fles Hugo € 12,50 
 
 

 



 
 

APERITIEF 
 
Port (rood of wit) € 3,25 
Sherry (medium of dry) € 3,25 
Martini (rood of wit) € 3,25 
 
BIEREN 
 
Glas Grolsch 0,25 € 2,50 
Glas Grolsch 0,50 € 4,75 
Pijpje Grolsch € 2,50 
Beugel Grolsch € 4,00 
Grolsch Weizen € 4,00 
Grolsch Herfst- of Lentebok € 4,00 
Grolsch Radler Citroen 0,0% of 2% € 3,00 
Grolsch 0,0% € 2,75 
 
SPECIAALBIEREN 

 
We hebben meer dan 80 speciaalbieren. Vraag een medewerker, zie 
onze speciaalbier kaart of kijk in onze speciaalbier koelkast! 
 
VOOR BIJ DE BORREL 
 
Portie bitterballen (8 stuks) € 4,95 
Portie gemengd (8 stuks) € 4,95 
Portie mini loempia’s (10 stuks)   € 4,25 
Portie kipnuggets (8 stuks) € 3,95 
Bal gehakt (+ saus) € 3,75 
 



 
 

KOFFIE 
 
Koffie € 2,25 
Espresso € 2,25 
Espresso doppio € 3,25 
Espresso macchiato € 2,75 
Cappuccino € 2,75 
Koffie verkeerd € 2,75 
Latte macchiato € 3,25 
Irish koffie € 6,75 
Thee € 2,25 
Verse thee 
Vraag een  medewerker, inclusief honing 

€ 3,00 

Warme chocomel   € 3,00 
  
VOOR BIJ DE KOFFIE 
 
Ambachtelijk appelgebak € 2,75 
Twentse krentenwegge € 2,00 
Cheesecake New York style met slagroom € 3,25 
Slagroom € 0,65 
 


