
Prijswijzigingen onder voorbehoud

Cafetaria Mega-Bite
Markt 34
5531 BC Bladel
cafetariamegabite.nl

Openingstijden
Voor openingstijden 
zie onze website

Op maandag zijn wij gesloten

alle gerechten op deze kaart worden op bord geserveerd

Voor de kleine eters

Voor de lekkere trek

Onze schotels met frites worden geserveerd met een frisse rauwkostsalade

*Keuze uit: stroganoff saus, champignonsaus of peperroomsaus

Deze gerechten worden geserveerd op bord met een klein portie frites en mayo

Schotels

Tip!
Kipsate schotel

MENUKaartSchnitzel   12,95 
Schnitzel geserveerd met frites, mayonaise 
en een saus uit eigen keuken naar keuze*

Hamburgermenu   10,95 
Big Mountain Burger met cheddarkaas, 
gebakken bacon, tomaat, komkommer uit 
het zuur, gefrituurde uienringen, American 
garlic saus en een mandje frites

Varkenshaas medaillons   14,75 
Vers van de plaat geserveerd met frites, 
mayonaise en een saus uit eigen keuken 
naar keuze*

Sensation   15,95 
Beefreepjes van de plaat met gebakken ui en 
champignons in een oriëntaalse sesamsaus,  
geserveerd met frites en mayonaise

Zalmfi let   16,95 
Zalmfi let met een romige vissaus, geserveerd 
met frites en mayonaise

Garnalen pannetje   16,50 
Pannetje met garnalen in knofl ook gebakken 
geserveerd met een mandje frites 
en mayonaise

Hot Chicken   14,75 
Kipreepjes van de plaat met gebakken ui 
en champignons in een hot & spicy saus, 
geserveerd met frites en mayonaise

Oosterse Kip   13,50 
Kipreepjes van de plaat met gebakken 
stukjes ananas, kerriemayonaise, geserveerd 
met frites en mayonaise

Plezant   13,50 
Varkensreepjes van de plaat met gebakken 
stukjes ananas en wortel, plezantsaus, 
geserveerd met frites en mayonaise

Stoofvlees 12,50 
Pannetje met stoofvlees uit eigen keuken,  
geserveerd met frites en mayonaise

Kipsaté   12.50 
Drie stokjes kipsaté uit eigen keuken van 
verse kipfi let met satésaus, geroosterde uitjes, 
geserveerd met frites en mayonaise 

Shoarma   13,50 
Shoarma, gekruid naar eigen recept,  
geserveerd met rode ui, knofl ooksaus, 
frites en mayonaise

Gyros   13,50 
Gyros, gekruid naar eigen recept, 
geserveerd met rode ui, knofl ooksaus, 
frites en mayonaise

Halve Haan   13,50 
Halve haan uit de oven geserveerd met 
frites en mayonaise

Nasi   13,95 
Nasi geserveerd met yorkham, een 
gebakken eitje, 3 stokjes kipsaté, satésaus, 
atjar, ketjap en kroepoek

Bami   13,95 
Bami geserveerd met yorkham, een 
gebakken eitje, 3 stokjes kipsaté, satésaus, 
atjar, ketjap en kroepoek 

Macaroni   8,00 
Geserveerd met geraspte kaas en 
tomatenketchup

Schnitzel menu   7,25 

Chicken Strips (2 stuks)   6,00 

Hot Chicken menu 8,25

Plezant menu 7,50

Oosterse Kip menu 7,50

Sensation menu 8,95

Gyros menu 7,50

Shoarma menu 7,50

Kindermenu, box met frites, mayonaise, frisdrank, 
een verrassing en één van volgende snacks: Frikandel-
stukjes / Kroket / Kipnuggets / Bitterballen / Kipfi ngers 
of Knakworstje

  5,75 

Appelgebak met slagroom   3,50 

Worstenbroodje warm uit de oven   2,90 

Bittergarnituur de Luxe met div. sausjes (10 stuks)   9,00 

Vegetarische minihapjes met div. sausjes (10 stuks)   9,00 
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Prijswijzigingen onder voorbehoud

Onderstaande gerechten worden gemaakt met landbrood (wit of bruin)
Dit brood wordt dagelijks vers afgebakken

Warme lnnchgerechten

Deze burgers zijn van 100% rundvlees en worden gebakken op de plaat. We werken met verse 
ingrediënten en serveren deze op een hamburger sesam-broodje. Keuze uit 100gr of onze XL 
burger 180gr alleen met * aangemerkt (meerprijs 2,00). Ook te bestellen als menu incl. frites, een 
frisse salade en mayonaise (meerprijs 3,50).

Hamburger specials

Al ons brood wordt dagelijks vers afgebakken.
U kunt kiezen uit een wit of bruin stokbroodje

Lunchgerechten

Di� r�  broodjes
Broodjes warm Broodjes koud
Deze broodjes worden geserveerd met frisse 
rauwkostsalade. 

Gehaktbal uit de jus de Luxe op 
een stokbroodje met satésaus en 
geroosterde uitjes

  6,75 

Twee Bourgondische kroketten
of twee Kalfskroketten op 
een stokbroodje met grove 
mosterdmayonaise

  6,95 

Mega-Burger Plus (180 gr) 7,85 
Hamburger met gebakken ui en champignons, 
gemengde sla, augurk en andalousesaus

Hamburger Classic*   5,25 
met gemengde sla, tomaat, rode ui, 
komkommer uit het zuur en twee verschillende 
hamburgersauzen

Big American Burger*   5,75 
met gemengde sla, cheddarkaas, tomaat, 
rode ui, komkommer uit het zuur en twee 
verschillende hamburgersauzen

Russian Burger*   6,75 
met gemengde sla, cheddarkaas, tomaat, 
rode ui, komkommer uit het zuur, een gebakken 
eitje en twee verschillende hamburgersauzen

Saté burger*   5,95 
met gemengde sla, tomaat, komkommer uit het 
zuur, atjar, satésaus en geroosterde uitjes 

Onderstaande broodjes worden geserveerd op 
een wit bolletje. Wilt u dit op een stokbroodje 
wit of bruin (meerprijs 0,85)

Kaas met gemengde sla, tomaat en 
komkommer

  3,10 

Yorkham met gemengde sla, tomaat 
en komkommer 

  3,60 

Kempenham van de plaatselijke boer
met gemengde sla, tomaten bruschetta 
en komkommer

  3,75 

Brie met gemengde sla, walnoten en 
honing/tijm dressing  

  4,75 

Gezond met kaas, yorkham, gemengde 
sla, tomaat, komkommer, gekookt ei en 
cocktailsaus

  4,95 

Ei-salade uit eigen keuken met 
gemengde sla, tomaat en komkommer 

  3,95 

Roomkaas-bieslook met gemengde 
sla, tomaat en komkommer

  3,95 

Starters
Italiaanse tomatensoep
uit eigen keuken

 5,00

Seizoenssoep  5,95
uit eigen keuken

Rundercarpaccio
met gemengde sla, tomaat, 
komkommer, parmezaanse kaas, 
truff elmayonaise en pijnboompitjes 

 12,50

Salade van tomaat, mozzarella 
met gemengde sla, olijfolie of 
balsamicodressing

 6,75

Toast met Gerookte Zalm
met gemengde sla, rode ui, tomaten 
bruschetta, komkommer en dressing

 7,95

Broodmandje met kruidenboter, 
tricolore tapenade en pesto

 4,50

Brood specials - koud Brood specials - Warm
Mega-Bite de Luxe   7,50 
Rundercarpaccio met gemengde sla, 
pijnboompitten, parmezaanse kaas en truff el-
mayonaise 

Alaska   7,95 
Gerookte zalm met roomkaas, gemengde sla, 
rode ui, komkommer, pijnboompitten 
en mosterd/dille dressing

Amsterdammertje   6,50 
Old Amsterdam met gemengde sla, tomaten 
bruschetta, grove mosterdmayonaise en
pijnboompitten 

Martino   5,75 
Filet Americain met gemengde sla, uitjes, 
gekookt ei, augurk en martino saus

Chicken Surprise   7,25 
Gegrilde kipreepjes met gemengde sla, tomaat, 
komkommer, tricolore tapenade en plezantsaus

Tuna de Luxe   6,75 
Tonijnsalade uit eigen keuken met gemengde 
sla, rode ui, komkommer en gekookt ei

Italia   5,75 
Mozzarella, tomaat, groene pesto met ge-
mengde sla en balsamico dressing

Sensation   8,50 
Beefreepjes op de plaat gebakken met 
gebakken ui en champignons, kruidencrème, 
gemengde sla en oriëntaalse sesamsaus 

Hot Chicken   7,75
Gegrilde kipreepjes van de plaat met 
gebakken ui en champignons, gemengde 
sla en hot & spicy saus

Brie de Luxe   6,50 
Warme brie met walnoten, tricolore tapenade, 
gemengde sla en honing/tijm dressing 

Buff alo   5,75 
Gebakken ei met gebakken bacon, 
gemengde sla en smokey cocktailsaus 

Plezant   6,25 
Gebakken varkensreepjes met stukjes ananas 
en wortel van de plaat, gemengde sla en 
plezantsaus

Oosterse Kip   6,25 
Gegrilde kipreepjes met stukjes ananas van de 
plaat, gemengde sla en kerriemayonaise

Shoarma of Gyros   6,25 
Shoarma- of Gyrosreepjes met rode ui, 
gemengde sla en knofl ooksaus

Pulled Pork   7,75 
Varkensvlees met gemengde sla, salade van 
het huis, lente-ui en barbecuesaus

Indische Kip   7,25 
Gegrilde kipfi letplakjes met gemengde sla, 
satésaus en geroosterde uitjes

Maaltijdsalades

Salade Rundercarpaccio met gemengde sla, komkommer, tomaat, parmezaanse kaas, 
pijnboompitten, truff elmayonaise en knofl ook croutons of brood

  11.95 

Salade Pulled Pork langzaam gegaard varkensvlees met gemengde sla, tomaat, 
komkommer, rode ui, lente-ui, barbecuesaus en knofl ook croutons of brood

11.95

Salade met Gerookte Zalmsnippers met gemengde sla, rode ui, komkommer, 
tomaat, gekookt ei, kappertjes, mosterd/dille dressing en knofl ook croutons of brood

  11,95 

Salade Gegrilde Kipfi let met gemengde sla, tomaat, rode ui, komkommer, bacon, 
plezantsaus, en knofl ook croutons of brood

  9,50 

Salade Brie met gemengde sla, walnoten, bacon, pijnboompitten, honing/tijm 
dressing en knofl ook croutons of brood

  9.50 

Salade met Gefrituurde Chicken Strips met gemengde sla, tomaat, rode ui, 
komkommer, bacon, plezantsaus en knofl ook croutons of brood

  10,50 

Salade Garnalen met gemengde sla, tomaten bruschetta, komkommer, 
limoenmayonaise en knofl ook croutons of brood

  11,50 

Uitsmijter Yorkham  - geserveerd op landbrood met 3 gebakken eieren, 
gemengde sla, tomaat, komkommer en een dressing naar keuze

  7,50 

Uitsmijter Kaas - geserveerd op landbrood met 3 gebakken eieren, 
gemengde sla, tomaat, komkommer en een dressing naar keuze

7,95

Uitsmijter Ham en Kaas  - geserveerd op landbrood met 3 gebakken eieren, 
gemengde sla, tomaat, komkommer en een dressing naar keuze

8,50

Uitsmijter Kempenham  - geserveerd op landbrood met 3 gebakken eieren, 
gemengde sla, tomaat, komkommer en een dressing naar keuze

8,50

Al onze tosti’s worden geserveerd met een frisse salade en een sausje naar keuze: 
(cocktailsaus of tomatenketchup)

Boeren tosti’s en panini’s

Boeren Tosti of Panini kaas   4,75 
Boeren Tosti of Panini yorkham en kaas   4,95 
Boeren Tosti of Panini mozzarella, tomaat en groene pesto   5,50
Boeren Tosti of Panini brie met honing/tijm, walnoten, groene pesto en bacon   5,95 
Boeren Tosti of Panini kempenham, kaas en rode ui   5,95 

Big Mountain burger*   7,50 
met gemengde sla, cheddarkaas, gebakken 
bacon, tomaat, komkommer uit het zuur, 
gefrituurde uienringen en American garlic saus

Truff el burger*   6,90 
met gemengde sla, gebakken bacon, tomaat, 
rode ui, parmezaanse kaas, truff elmayonaise 
en smokey BBQ-saus

African Spicy Chicken burger   6,80 
Pittige kipburger met gemengde sla, tomaat, 
rode ui, komkommer uit het zuur en chicken 
burgersaus

Bicky Crispy burger   5,25 
Crispy kipburger met drie verschillende sausjes, 
komkommer uit het zuur en geroosterde uitjes

Veggie Burger   6,25 
Veganistische burger met gemengde sla, 
tomaat, rode ui en chilisaus

Stokbroodjes 
Warm uit de O� n
Stokbroodje Kaas    4,75
Stokbroodje Ham/Kaas    4,95 
Stokbroodje Ham/Kaas/Ui    5,25 
Stokbroodje Ham/Kaas/Tomaat    5,25 
Stokbroodje Ham/Kaas/Ananas    5,75
Stokbroodje Ham/Kaas/Tomaat/Ui    5,75 

Portie Frites i.p.v. Brood / Croutons tegen meerprijs € 2
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