
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk welkom bij de Romeinse Herberg 
Buffetrestaurant   en Pizza & Pollo 

Leuke aanbiedingen om uw Dagje Archeon nog aangenamer te maken: 
 

Geniet van onze koffie of thee 

met warme appeltaart, honing-notensaus en room 

samen voor maar € 5,95 

 

Diverse belegde broodjes van oerbrood 

va. € 4,50 

 
Linzensoep met 

Oerbrood € 4,50 

 

Lucaanse worstjes met 

oerbrood en salade € 7,25 

 
Warme beenham met 

Oerbrood, salade en honing-mosterdsaus € 6,95 

 
Oerburger met 

Oerbrood, salade, gebakken uitjes, diversen soorten chutney 

en saus naar keuze € 6,95 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Warme dranken      Koude dranken  
 

Koffie    € 2,50   Fris v.a.   € 2,60 

Cappuccino           € 2,80   Ice tea sparkling/green € 2,95 

Espresso                              € 2,50   Sap    € 3,25 

Warme chocolademelk         € 3,00     Sisi No Bubbles € 1,90 

met slagroom                      € 3,50  Earth water  € 2,25  

Thee     € 2,00  Fristi, chocomel € 2,95 

Verse Muntthee  € 2,60   Bier Heineken v.a.       € 3,00 

Amstel malt    € 3,00                             

Lekker bij de koffie      Speciaal bier v.a.  € 3,75 

Saucijzenbroodje                € 2,50  Wijn wit-rood- rosé € 3,50 

Kaasbroodje   € 2,50  Medewijn   € 3,50 

Gevulde roomboterkoek      € 2,50   

Appelflap   € 3,25     

  

Pizza & Pollo in de Romeinse Herberg 
Vanaf 12.00 uur geniet u van heerlijke handgemaakte  

steenoven pizza’s en biologische kip! Kinderen kunnen  

ook hun eigen Kids Pizza maken.   

  

Pizza       Voor de kinderen 

Margherita kaas & tomaat € 8,25  Margherita   € 6,00 

Prosciutto kaas, tomaat & ham € 8,95  Prosciutto  € 7,50  

Hawaï kaas, tomaat & ananas € 8,95  Kip bambino  € 5,95 

Funghi Kaas, tomaat & champignons € 9,25  kip; filet, pootjes, vleugeltjes 

Salami kaas, tomaat & salami  € 8,95  met frites en appelmoes 

 

Pollo* 

Kip naturel ½ kip au naturel      €  9,75 

Kip piri piri ½ kip piri piri saus      €  9,75  

Kip kerrie ½ kip au kerrie- marsala saus       €  9,75 

Kip Romana een hele kip met twee sauzen naar keuze. Leuk om te delen € 18,95 
*Alle Pollo gerechten worden geserveerd met salade en Vlaamse frites 


