Barnies Best Deal

26,95

Gezinszak frites met een verzameling
van Barnies beste kipspecialiteiten;
halve kip, nuggets (5), hotwings (5) en tenders (5)

Vier krokant gebakken kippenboutjes

Familiedoos

24,00

Assortiment van twaalf krokant
gebakken kippenboutjes

13,95

Burger Deal

19,95

Gezinszak frites met 4 snacks naar keuze;
kippenboutje, kip- of vleeskroket, Soufflesse of
frikandel
Gezinszak frites met 4 Barnieburgers

Fritessaus
Curry, Ketchup
Speciaal, Oorlog
Knoflooksaus
Satésaus
Barniesaus
Appelmoes

0,50
0,50
1,00
1,00
1,00
1,10
1,10

5,25

Kinderfriet met saus naar keuze, een snack
(kipnuggets, kippenpootje, kroket of frikandel),
vers fruit of groente en je krijgt een leuke
verrassing!

Milkshake

SOFTIJS

Kipsaté

6,50

Kipmix

8,95

Oublie klein
Oublie groot
Kinderijsje
Slagroom

21,95

TWISTERS

Barnies Best

Verzameling van Barnies beste kipspecialiteiten;
halve kip, nuggets (5), hotwings (5) en tenders (5)

2,25

Keuze uit de smaken: aardbei, banaan,
vanille, chocolade en seizoenssmaak

2,20

Krokant gebakken, om heerlijk te kluiven

2,90

3,55

2,10
2,75
1,25
0,75

Voor thuis!

Hotwings

5 st. 4,25 8 st. 6,50

Twister Karamel of Nutella
Twister Vers fruit
Maak je eigen Twister!

Nuggets

5 st. 3,95 8 st. 5,95

IJSSPECIALS		

3 st. 4,35 5 st. 6,95

Vanille ijs met karameltopping, karamelblokjes,
stroopwafelstukjes en slagroom

Krokant gebakken pittige
kipvleugels met chilisaus
Kipnuggets van echte kipfilet
met zoetzure saus

SAUZEN

MILKSHAKES

Kippenboutje

Twee kippenboutjes, drie hotwings en
drie kipnuggets met Barniesaus

Family Deal

Vegetarisch

8,25

Drie stokjes saté van kipfilet met satésaus,
gedroogde uitjes en stokbrood

FRITESDEALS

Kindermenu

Halve kip

Groot

2,20
3,30
8,00
2,95
4,50
11,50

Middel

Frites normaal
Frites groot
Gezinszak frites
Country potatoes normaal
Country potatoes groot
Gezinszak country potatoes

Klein

KIPSPECIALS

FRITES

Tenders

Malse kiphaasjes in een
krokante breading

Sticky Stroopwafel

4,25

Coupe de Barnevelder

4,95

Cookie Monster

4,25

Sorbet Fris & Fruitig

4,95

Sorbet Bosvruchten

4,95

Ice Coffee

4,95

Oma’s appeltaartje

4,95

Vanille ijs met advocaat en slagroom
Vanille ijs met chocolade topping, Oreo en slagroom

SNACKS
Kipkroket
Vleeskroket
Seizoenskroket
Frikandel
Frikandel speciaal
Kipkorn
Mexicano
Berehap
Berehap met satésaus
Souflesse
Bamischijf oriëntal
Op een wit bolletje

3,50
4,25
4,25

2,50
2,00
vanaf 2,00
2,00
2,70
2,40
2,75
2,85
3,85
2,00
2,20
meerprijs 1,00

Welke saus
wil je erbij?

Vanille ijs met aardbeiensaus, vers fruit en slagroom
Vanille ijs met bosvruchten en slagroom
Vers bereide espresso met vanille ijs en slagroom
Warme appeltaart met vanille ijs en slagroom

BESTEL FAMILY
VOOR THUIS
VANUIT HUIS!

1

Ga naar onze
site en klik op
‘bestel online’

2

Bestel eenvoudig
en snel, betaal
met iDeal

BARNIES FAMILY
Kapteijnstraat 8
Barneveld
Tel: 0342 - 41 36 37
barniesbarneveld.nl

Openingstijden
Kijk op onze site
voor de meest actuele
openingstijden

BURGERS

BELEGDE BROODJES
Meergranenbol gezond

4,95

Meergranenbol kaas

3,95

Meergranenbol kipfilet

3,95

Met kaas en/of kipfilet, sla, tomaat,
komkommer en ei
De echte Noord-Hollands belegen met
tomaat en komkommer
Met vers gesneden kipfilet, tomaat en komkommer

Broodje spicy chicken

Witte pitabol met pittige kipreepjes, sla,
komkommer en pittige saus

Broodje warme kip-saté

Witte pitabol met kipreepjes, champignons,
paprika, ui en satésaus

Pita kip-pesto

Witte pitabol met malse kiphaasjes in een
krokante breading met sla, pestomayonaise
en oude kaas schilfers

Pita Tender Barniesaus

Witte pitabol met malse kiphaasjes in een
krokante breading met sla en barniesaus

5,95

5,95

Brood,
daar zit wat op!
Griekse salade

Barnies salade

Frisse salade met kipfilet, rode ui, tomaat,
komkommer en dressing

Kip-pesto salade

Frisse salade met krokante kiphaasjes,
komkommer, rode ui, oude kaas schilfers
en pestodressing

Vegetarisch

KIPBURGERS
LEKKER EN PUUR ETEN!
Bij Barnies Kipcorner wordt al meer dan 35 jaar met
veel trots de lekkerste kipspecialiteiten geserveerd.
Lekker en puur eten speelt een belangrijke rol bij
Barnies. Er wordt bij de bereiding dan ook gewerkt
met het beste kippenvlees, exclusieve specerijen en
de lekkerste marinades.
De verse kipgerechten worden gebakken in arachide
olie. Hierdoor zijn de Barnies Kipcorner gerechten
niet alleen vetarm, licht verteerbaar en krokant maar
vooral gezond en lekker. Zoals het voor de echte
liefhebber van kip bedoeld is.

Maaltijdsalades
Frisse salade met fetakaas, olijven,
rode ui, paprika, tomaat, komkommer
en olijfolie

Onze favoriet! Laat je verrassen door de heerlijke
smaakcombinaties. De burgers zijn gemaakt van
100% rundvlees, kipfilet of zijn vegetarisch.
Het menu wordt geserveerd met salade en frites
of country potatoes (+0,75).

6,25
6,50

7,95

9,95
9,95

MENUSPECIALITEITEN

Het gezonde van kip,
het lekkere van Barnies!
Naast kip is er ook een ruim assortiment rundvlees
en vegetarische snacks verkrijgbaar. Ook bij deze
snacks wordt er alleen maar met de beste producten
gewerkt.
In het gehele assortiment is er bewust gekozen voor
producten zonder varkensvlees.
Heeft u een allergie? Meld het ons!
Wij denken graag met u mee.

Scharrelmenu

11,45

Satémenu

11,45

Tendermenu

12,45

Drie krokant gebakken kippenboutjes, salade en
keuze uit frites of country potatoes (extra 0,75)
Drie stokjes saté van kipfilet met satésaus en
gedroogde uitjes, salade en keuze uit frites of
country potatoes (extra 0,75)

Los Menu

Vijf malse kiphaasjes in een krokante breading, salade
en keuze uit frites of country potatoes (extra 0,75)

Barnieburger

3,95

Hotwingmenu

11,95

Crispy-hotburger

4,95 10,45

Kipschnitzelmenu

13,95

Kipmix menu

14,45

Halve kipmenu

13,75

Smulmenu

6,95

Original Barnies kipburger met
knapperige taugé en Barniesaus
Pittige, krokante kipfiletburger met sla,
komkommer en zoetzure pangangsaus

Cheeseburger kip

Original Barnies kipburger met tomaat,
augurk, cheddar cheese en ketchup,
ook lekker met turkey bacon (+1,00)

Satéburger kip

Original Barnies kipburger met satésaus

FAMILY BURGERS

4,20

3,95

9,45

9,70

9,45

Los Menu

Family Premium Burger

6,50 12,00

Premium Cheeseburger

6,95 12,45

Met frisse sla, rode ui, tomaat en
burger relish
Met frisse sla, tomaat, augurk,
cheddar cheese en burger relish,
ook lekker met turkey bacon (+1,00)

Premium Satéburger

6,95 12,45

Spinazie-kaasburger

6,25

Met frisse sla, taugé, gedroogde uitjes
en satésaus
Vegetarische burger van spinazie en
mozzarella, geserveerd op een ambachtelijk
brioche broodje met frisse sla, komkommer,
tomaat en knoflooksaus

11,75

Portie van acht krokant gebakken pittige
kippenvleugels, salade en keuze uit frites of
country potatoes (extra 0,75)
Malse kipschnitzel met paprika, champignons
en ui, salade en keuze uit frites of
country potatoes (extra 0,75)
Twee kippenboutjes, drie hotwings en
drie kipnuggets, salade en keuze uit frites of
country potatoes (extra 0,75)

Halve kip (vier krokant gebakken kippenboutjes),
salade en keuze uit frites of country potatoes (extra 0,75)
Twee krokant gebakken kippenboutjes
met appelmoes en frites

WOKGERECHTEN Vanaf 16:00 uur
Kip-wokmenu

10,95

Beef-wokmenu

13,95

Veggie-wokmenu

10,95

Stukjes malse kip met gemengde groenten,
gewokt in saus naar keuze (piri-piri of teriyaki),
met frites of country potatoes (extra 0,75)
Malse biefstuk reepjes met gemengde groenten,
gewokt in saus naar keuze (piri-piri of teriyaki),
met frites of country potatoes (extra 0,75)
Gewokte groenten met kikkererwten en noten,
gewokt in saus naar keuze (piri-piri of teriyaki),
met frites of country potatoes (extra 0,75)

