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WELKOM EN EET SMAKELIJK!
WAT STAAT ER OP ONZE KAART?

Je bent welkom bij Daily-in,
gewoon lekker eten.
Onze hamburgers zijn
beroemd in Lochem en omgeving.
Verrassend zijn onze
mooie maaltijdsalades.
Eet smakelijk!

vooraf - tussendoor - erbij
maaltijdsalades
hoofdgerechten
snackschotels
kindermenu’s
hamburgers
tosti’s & uitsmijters
ovenverse broodjes
smoothies & toetjes
borrelbites
dranken
wijnen
(speciaal)bieren

Heb je een allergie? Meld het ons!
Onze producten kunnen ook worden meegenomen,
gemakkelijk thuis, voor op het werk of onderweg.

VOORAF - TUSSENDOOR - ERBIJ
Tomatensoep / Soep van de dag
Broodplankje - brood, kruidenboter, knoflooksaus, olijven Ambachtelijke toast - met in kruidenboter gebakken champignons en knoflooksaus Frisse rauwkostsalade met een dressing
Daily-starter - rauwkostsalade met koude geitenkaas en olijven Tonijnsalade op rauwkostsalade met een dressing
Gerookte zalm op rauwkostsalade met een dressing

MAALTIJDSALADES
UITGEBREID GEGARNEERD MET
BROOD, RAUWKOSTSALADE,
DRESSING EN NOTEN
Tussen wal en schip
Koude tonijn, tomaat, ei, augurk
Kip, ik heb je!
Gebakken kipfilet, brie, ananas, ei, olijven
Ik zal ‘m krijgen
Op de huid gebakken zalmmoot, pesto, olijven
Julius Caesar
Getrancheerde biefstuk, tomaat, oude kaas, olijven
Wolf en de geitjes
Gegratineerde geitenkaas met spek, honing, olijven

HOOFDGERECHTEN

GESERVEERD MET
AARDAPPELSCHIJFJES OF FRITES,
FRITESSAUS EN EEN RAUWKOSTSALADE
Kipsaté - gebakken op de plaat met pindasaus
Kipfilet - mals gebakken op de plaat
ook lekker met gebakken champignons
Sjaslik - mix van kipfilet, spek, paprika en ui met currysaus
Cordon bleu - keuze uit kip- of varkensvlees
Kipschnitzel - knapperig gebakken op de plaat
Varkensschnitzel - traditioneel, altijd lekker
met gebakken uien en champignons
Zigeunerschnitzel - schnitzel onder een heerlijke zigeunersaus
Boerenschnitzel - champignons-ui-spek-paprika-ananas,
gebakken ei, kruidenboter
Saté van de haas - gebakken op de plaat met pindasaus
Kogelbiefstuk - zoals je wenst: rare, medium of well-done
ook heerlijk met pepersaus
Varkenshaas - een lekker stuk vlees voor de liefhebber
heerlijk met champignonroomsaus
Zalmmoot - op de huid gebakken met pesto-roomsaus

WARM ERBIJ
Pindasaus
Zigeunersaus
Pepersaus
Champignonroomsaus

Gebakken uien
Gebakken champignons
Boerenmix *
* -gebakken champignons, ui, spek, paprika, ananas-

SNACKSCHOTELS

GESERVEERD MET FRITES, FRITESSAUS EN RAUWKOSTSALADE
Berehap - met curry of pindasaus Schoarmarol - met knoflooksaus 2 snacks naar keuze, vanaf
Loempia-speciaal *
* -ham, pindasaus, ananas, gebakken ei-

Groentekroket en kaassoufflé
Kipcorn en frikandel
Picanto en mexicano
Kroket en frikandel speciaal
2 frikandellen speciaal

VOOR ONZE KLEINE GAST
KINDERMENU MET FRIETJES
FRITESSAUS EN APPELMOES
IJSJE TOE

KROKET OF FRIKANDEL
KAASSOUFFLÉ OF GROENTEKROKET
KIPNUGGETS - 6 stuks BROODJE HAMBURGER
KNABBEL & BABBEL
- 2 bitterballen, 2 stukjes frikandel, 2 kipnuggets -

ALLE HAMBURGERS MET SAUS NAAR KEUZE:
FRITESSAUS, KETCHUP, CURRY, MOSTERD,
KNOFLOOK-, PINDA-, JOPPIE-,
COCKTAIL- OF ZIGEUNERSAUS

HAMBURGERS
Daily-burger - broodje, rauwkost, hamburger, saus, gebakken uien
Eggburger - broodje, rauwkost, hamburger, saus, 2 gebakken eieren
Cheeseburger - broodje, rauwkost, hamburger, gesmolten kaas, saus
Hawaïburger - broodje, rauwkost, hamburger, saus, gebakken ananas
Champignonburger - broodje, rauwkost, hamburger, saus, gebakken champignons
Verleden tijd - broodje, rauwkost, tomaat, gebakken ontbijtspek, hamburger,
saus, gebakken uien-ananas, gebakken ei

Aardbeving - broodje, rauwkost, een aan kleine stukjes gemaakte
hamburger, gebakken uien-ananas-champignons-spekjes, saus

Torenflat - broodje, rauwkost, tomaat, gebakken ontbijtspek, kaassoufflé,
hamburger, saus, gebakken uien-ananas, gebakken ei

Wolkenkrabber - broodje, rauwkost, tomaat, gebakken ontbijtspek, kaassoufflé,
2 hamburgers, saus, gebakken uien-ananas, 2 gebakken eieren

Broodje - broodje, heks’nkaas, rauwkost, tomaat, zilveruitjes, augurkjes,
‘Dwars door de tuin’ 2 groentekroketten, gebakken champignons en saus

FRITES OF AARDAPPELSCHIJFJES
KUNNEN APART WORDEN BIJBESTELD

TOSTI’S

GEBAKKEN OP DE PLAAT
MET KETCHUP OF CURRY
Tosti kaas
Tosti kaas-tomaat
Tosti zalm met roomkaas

Tosti ham-kaas
Tosti ham-kaas-tomaat
Tosti ham-kaas-ananas
Tosti ham-kaas-champignons
Tosti brie met honing
Tosti brie-ananas
Tosti ham-brie
Tosti ham-brie-ananas

UITSMIJTERS

Uitsmijter kaas
Uitsmijter brie

& RAUWKOSTGARNERING

Uitsmijter ham-kaas
Uitsmijter spek-kaas
Uitsmijter spek-ham
Uitsmijter rosbief-kaas
Uitsmijter zalm
Boeren-omelet

2 SNEETJES BROOD
3 GEBAKKEN EIEREN
Uitsmijter ham
Uitsmijter spek
Uitsmijter rosbief

SNACKBROODJES
- WIT ZACHT BOLLETJE Broodje kroket
Broodje frikandel
Broodje kaassoufflé

OVENVERSE RIJK BELEGDE
BROODJES
KEUZE UIT:

PISTOLET -

ITALIAANSE BOL

Kaas
Oude kaas
Brie - met honing en walnoot Geitenkaas - met honing en walnoot -

Heks’nkaas
Eiersalade
Tonijnsalade
Zalmfilet met dillesaus

Ham
Rosbief
Filet Américain
Filet Américain speciaal

Kaas met eiersalade
Ham met eiersalade
Ham met heks’nkaas
Oude kaas met eiersalade

Ei en tomaat
Rosbief met tomaat
Ham en kaas
Ham en oude kaas
Ham en brie

Roomkaas bieslook
Roomkaas bieslook met ham
Roomkaas bieslook met zalm
‘Broodje gezond - ham&kaas’
‘Broodje gezond - rosbief&kaas’

- champignons, ui, paprika, spek -

Broodje kipcorn
Broodje picanto
Broodje mexicano
Broodje frikandel speciaal
Broodje gehaktbal
Broodje braadworst
Broodje curryworst

Broodje warm vlees met pindasaus of honing-mosterdsaus
Broodje warm vlees met gebakken champignons en saus

AMBACHTELIJK BROOD

- MET BOTER -

Braadworst met 2 sneetjes brood en mosterd
Gehaktbal met 2 sneetjes brood en mosterd
Curryworst met 2 sneetjes brood
2 (Groente-)Kroketten met 2 sneetjes brood en mosterd

WERELD KOFFIES
Caffe Italia
Irish Coffee
Café France
Jamaican Sun
Spanish Coffee

IJSKOFFIE

Romig ijs vermalen met ijsblokjes,
een hete espresso en een
vleugje karamelsiroop

BIJ DE KOFFIE OF TOE
Warme appelpunt met slagroom
Taartpunt of gebak
Brownie, karamelsaus, ijs en slagroom
Warme Luikse wafel met slagroom
Warme Luikse wafel met ijs en slagroom
Warme Luikse wafel met warme kersen en slagroom
Warme Luikse wafel met warme kersen, ijs en slagroom

SMOOTHIES

IJSCOUPES & TOETJES
Daily-out
Sorbet met vanille ijs, vers fruit en slagroom
Dame op het ijs
IJs met chocoladesaus onder een toef slagroom
Aap op het ijs
Banaan met romig ijs, chocoladesaus en slagroom
Jongens op het ijs
Romig ijs met rum-rozijnen en slagroom
Ananas-na-natuurlijk
Heerlijk verse ananas met ijs en slagroom
Warme liefde op het ijs
IJs met warme kersen en slagroom
Tok-tok
Echte advocaat met ijs en slagroom
Scheve schaats
IJs met advocaat, rum-rozijnen en slagroom

IJSKOUD & PUUR FRUIT
Mad Berries
Framboos, aardbei, braam en appel
Tropical Twist
Ananas, kiwi, mango, meloen en sinaasappel
Mango Dream
Aardbei, mango en sinaasappel
Extra Energy
Banaan, aardbei en appel

MILKSHAKES
Klein - Middel - Groot

WARME DRANKEN

BORRELHAPJES
BITES OM TE DELEN
Bitterballen
Bami-hapjes
Kaasballetjes
Kaassouffleetjes
Kipnuggets

- 6 stuks - 6 stuks - 6 stuks - 6 stuks - 8 stuks -

LA CROISADE MERLOT PAYS D’OC

Borrelbites 12
Borrelbites 15
Borrelbites 18
Broodplankje

- mix van 4 x 3 stuks - mix van 5 x 3 stuks - mix van 6 x 3 stuks - brood,
kruidenboter, knoflooksaus, olijven -

WIJNEN

Geur: pruimen,

Glas wijn
Karafje wijn
Karaf wijn
Fles wijn

MARQUIS D’ALBAN RESERVE BORDEAUX SUPÉRIEUR

CABEL GRIS ROSÉ LANGUEDOC

Geur: rood

Geur: frisse bloesems,

fruit, zwarte bessen, pruimen
Smaak: vol en krachtig, vleugje vanille, kruidig
Herkomst: Frankrijk, bordeaux-streek (Medoc)
Druivensoort: Cabernet en Merlot

- 125 cc - 250 cc - 500 cc - 750 cc -

zomervruchten
Smaak: zacht, zoetzure balans, citrus, perzik
Herkomst: Frankrijk, Languedoc
Druivensoort: div. blauwe wijnsoorten Languedoc

BANROCK STATION RESERVE CHARDONNAY VERDELHO LA CROISADE MEDIUM SWEET GROS MANSENG
Geur: fris

en fruitig, vleugje citrus
Smaak: droog, rond-fris, vleugje perzik & vanille
Herkomst: Zuidoost-Australië, Murray River
Druivensoort: Chardonnay en Verdelho

Geur: bloemig,

Warme chocolademelk
Warme choco met slagroom
Warme choco, rum & slagroom

Rode wijn
Witte wijn - droog of zoet Rosé

Thee - diverse smaken Verse munt thee - met honing Verse gember thee - met honing -

Bier- Grolsch of Heineken Bavaria / Amstel Radler
Duvel / La Chouffe

Koffie - altijd mooi geserveerd -

Speciale en seizoensbieren

Bekijk ook onze uitgebreide koffiekaart!

bosbessen, kruidig
aanzet, pruimen, kruidig
Herkomst: Frankrijk, bordeaux-streek
Druivensoort: 100% Merlot
Smaak: vlotte

abrikoos
Smaak: halfzoet, ananas en passievrucht
Herkomst: Frankrijk, bordeaux-streek
Druivensoort: Gros Manseng

BIER & WIJN

FRISDRANKEN

Z.o.z. voor ons bierassortiment

BORRELS

Chaudfontaine - plat of bruis Coca-Cola - regular, light of zero Fanta / Cassis / Sprite
Lipton Ice Tea - regular of green Tonic / Rivella / Bitterlemon

Rode port / Sherry
Jonge jenever
Jägermeister
Amaretto / Bailey’s / Cointreau
Gin / Licor43 / Bacardi / Whisky

DubbelFris - appel & perzik DubbelFris - framboos & cranberry -

Bacardi-cola / Whisky-cola
Gin-tonic

ZUIVEL & SAP
Melk / Karnemelk
Chocomel / Fristi
Appelsap
Vers geperste jus d’orange

SHAKES &
SMOOTHIES
VERSCHILLENDE SMAKEN

GROLSCH

HEINEKEN

Pils 30 cl - 5,0%
Goudgeel
Licht bittere, hoppige smaak

Pils 30 cl - 5,0%
Fruitige geur
Mild bittere, frisse smaak

GOUDEN CAROLUS WHISKY INFUSED

Krachtig donker bier verrijkt met een infusie van Gouden Carolus
Single Malt Whisky. Tinten van vanille, eikenhout en chocolade met
een heerlijke toets van de whisky. Prijswinnende topper!

GOUDEN CAROLUS TRIPEL

LEFFE BLOND

Witbier 30 cl - 5,0%
Dorstlessend zoet
Friszure smaak

Blondbier 30 cl - 6,6%
Authentiek abdijbier
Vleugje bitter

GOUDEN CAROLUS CLASSIC

DUVEL

LA CHOUFFE

Blondbier 33 cl - 8,5%
Subtiel bitter
Krachtige hoppige smaak

Blondbier 33 cl - 8,0%
Romig zacht en rond
Lichte hop smaak

MANEBLUSSER

Fruitbier 30 cl - 2,0%
Verfrissend lichtzoet
Citroen smaak, lichtzoet

Alcoholvrij 30 cl - 0,0%
Fris sprankelend
Citroensmaak

33 cl 5,8%

Mechels stadsbier met een mooi verhaal van de ‘Maneblussers’.
Lichtblond bier met een licht citrus aroma en een fijne afdronk.
Gebrouwen volgens de traditionele methode van hoge gisting.

- COOL FRUIT BEER 33 cl 3,5%

Dit pittige fruitbier wordt gebrouwen op basis van een witbier,
verrijkt met natuurlijke vruchtensappen. Met haar rode fruitige
smaak en laag alcoholgehalte hou je beslist het hoofd ‘cool’!

GOUDEN CAROLUS CUVEÉ VAN DE KEIZER
WHISKY INFUSED
75 cl

AMSTEL RADLER 0.0

BAVARIA 0.0
Alcoholvrij 30 cl - 0,0%
Moutig en fruitig
Lichtbittere smaak

33 cl 8,5%

Vol robijnrood bier, dat gebrouwen wordt met donkere
karamelachtige en aromatische mouten. Dit unieke bier
verenigt de warmte van wijn met de frisheid van bier.

BOSCOLI
AMSTEL RADLER

33 cl 9,0%

Bekroond goudgeel speciaalbier met een volmondige
smaak, met een iets bittere afdronk. Iets zwaarder en
ietwat kruidig, dorstlessend en heerlijk verfrissend bier.

HOEGAARDEN WIT

WISSELENDE
SEIZOENSBIEREN

33 cl 11,7%

quadrupel

11,7%

IMPERIAL BLOND

75 cl zwaar blond 10,0%

IMPERIAL DARK
75 cl

quadrupel

11,0%

Wij besteden de uiterste zorg aan de bereiding van jouw gerecht.
Allergieën, dieetwensen of vragen kun je altijd met ons overleggen.
Informatie over allergenen vind je ook in de ‘Allergenenwijzer Daily-in’.

Wij frituren in glutenvrije vloeibare olie.
Standaard serveren wij glutenvrije fritessaus,
curry, ketchup, knoflooksaus en dressings.
Op verzoek bereiden wij ook een glutenvrije pistolet
en glutenvrije snacks, bijvoorbeeld: kroket, frikandel,
knakworst of kipnuggets. Vraag ernaar!
Vegetarische gerechten zijn aangeduid met .
Op verzoek kunnen ook andere gerechten vegetarisch
worden bereid, zoals onze maaltijdsalade ‘Wolf en de geitjes’.
Heb je een allergie? Meld het ons!

Graag tot een volgende keer!
Verras ook eens iemand met
een cadeaubon van Daily-in.
Daily-in, koffie- en eetwinkel
Molenstraat 12, centrum Lochem
0573 - 25 66 16
info@daily-in.nl
www.daily-in.nl
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