dinosaur

cafe

drinks - kids menu - lunch

verse bereiding
Smaak en gezondheid
staan bij Dinoland
op de eerste plaats.
Daarom bereiden we de
maaltijden ter plekke met
verse ingrediënten.

dierwelzijn
Wij geven veel om
dieren. We hebben
diverse vegetarische en
veganistische gerechten
en al ons vlees draagt het
‘Beter Leven’ Keurmerk.

de gerechten waar
de gerechten waar

warme dranken
THEE
KOFFIE
ESPRESSO
CAFFÉ LATTE
CAPPUCCINO
LATTE MACCHIATO
WARME CHOCOMEL
WARME CHOCOMEL MET SLAGROOM
VERSE MUNTTHEE MET HONING

Iedereen moet bij ons
kunnen eten. Heb je een
allergie of speciaal dieet?
Meld het bij ons en we
houden er zoveel mogelijk
rekening mee.

voor staat zijn vegetarisch
voor staat zijn veganistisch

drinks

Koele dranken

2,25
2,25
2,50
2,75
2,75
3,2,75
3,3,25

lekkernijen
SOFTIJSJE
MUFFIN
APPELGEBAK
APPELGEBAK MET SLAGROOM
CHEESECAKE
AARDBEIENBAVAROIS

allergie of dieet

1,25
2,50
2,75
3,3,3,25

LIMONADE BEKER
LIMONADE KAN (± 6 bekers)
CAPRI-SUN ORANGE
SOURCY ROOD OF BLAUW (50 cl.)
PEPSI COLA (regular / light / max)
SISI
7 UP
APPELSAP / SINAASAPPELSAP
CASSIS
ICE TEA (sparkling / green)
RIVELLA
FRISTI
CHOCOMEL (koud)
BITTER LEMON

0,50
2,75
2,25
2,25
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

Alcoholische dranken
BIER AMSTEL RADLER 0.0 & 2.0 (30 cl.)
BIER AMSTEL ALCOHOL VRIJ (30 cl.)
BIER HEINEKEN PILS (30 cl.)
BIER WIECKSE WITBIER (30 cl.)
WIJN (25 cl., rood, wit of rosé)

3,3,3,3,4,95

kids

dino deal

speciaal voor kinderen!

M et ee n
du ka at kies je
zelf ee n le uk
ca deautje uit
in de sh op.

PLATEO PANCAKE DEAL

Pannenkoek met limonade en een dinodukaat		

SPINOSNACK DEAL

Frikandel of kaassoufflé met friet, saus, limonade
en een dinodukaat

BRACHIOBURGER DEAL

Kids burger met friet, limonade en een dinodukaat

PTEROBITES DEAL

Kipstukjes met friet, limonade en een dinodukaat

KIDS FRITES (incl. saus)		

2,-

PLATEO PANCAKE		

3,-

toothy tosti’s

4,-

5,50
5,50

BRACHIO KIDS BURGER		

3,25

PTEROBITES			

3,25

Gekruide gepaneerde
biologische kipstukjes

lunch

Keuze uit wit of bruin brood.
Alle tosti’s kunnen met vegan kaas besteld worden.

3,25

TOOTHY CHEESE

Tosti kaas

TRICERATOSTI

3,75

SUGARMIMUS

3,50

GIGANOTOSTI MENU

5,95

Tosti kaas, rode paprika en rucola

3,50

CARNOTOSTI

Tosti ham/kaas

Tosti chocopasta en banaan

VELOCIRAPTOSTI

Tosti brie, walnoten en honing

bronto burgers

3,50

4,25

Tosti naar keuze geserveerd met friet,
saus en een frisse salade

Burgers worden geserveerd met friet en bijpassende salade.

TOROSAURUS

10,-

BRONTOBURGER

10,-

Tomeato burger van tomaat met sla,
tomaat, komkommer, augurk, ui en
bijpassende saus
Runderburger met sla, tomaat, augurk,
komkommer, ui en dragonmayonaise

VULCANIC VEGAN

11,-

Plantaardige Moving Mountains® burger
met sla, tomaat, komkommer, augurk, ui en
een heerlijke saus op basis van vegan mayo
Zie achterzijde voor meer informatie
over de Tomeato burger en de Moving
Mountains® burger

seismic salades

Salades worden geserveerd met bruin of wit toastbrood.
Bij iedere salade kan als optie kip besteld worden voor +2,50

CHOP CHOP

7,50

CRUNCHY CAMARA

7,50

Sla met zwarte olijven, komkommer,
Parmezaanse kaas, cranberries,
pecannoten en frambozendressing
Sla met zwarte olijven, ui, tomaat,
komkommer, croutons en
knoflookdressing

KENTROSAURUS

Sla met tomaten, mais, paprika, kidney
bonen, ui en guacemole

8,-

T(ORTILLA) REX

8,50
Sla met tomaten, komkommer ui,
tortillachips, kaassaus en crème fraîche

sandwiches
BAMBIRAPTOR

Klein belegd bolletje met jam,
chocopasta, kaas of ham

HERBIVORE HEAVEN

Bruin of wit broodje met brie, rucola,
honing en walnoten

HEALTHY BITE

Bruin of wit broodje met ham, jong
belegen kaas, sla, tomaat, komkommer
en farmersalade

2,-

5,75

5,25

special bites
GUAC-A-SAURUS

5,25

SALSASAURUS

5,75

Warme nacho’s met tomaat,
crème fraîche, peterselie, kaassaus,
salsa en guacemole als dipper
Warme nacho’s met tomaat, paprika,
rode ui, jalapeño, kaassaus, bieslook,
crème fraîche en salsa als dipper

JURASSIC BREAD

Vers gebakken brood met
smaakmakers, mozzarella, pesto en
tomaat

HOT BITES (bittergarnituur, 8 stuks)

5,75

5,-

extra bites
PORTIE FRIET

2,25

KAASSOUFFLÉ

1,75

FRIKANDEL (100% kip, Beter Leven)

1,90

KROKET
VLEESKROKET (Beter Leven)

2,25
2,50

Weet et
wat je e

De herkomst van ons vlees
is met zorg uitgekozen
Dieren zijn gelukkiger wanneer ze de
kans krijgen hun natuurlijke gedrag te
volgen. Daarom hebben we de afkomst
van ons vlees met zorg geselecteerd.
We werken samen met boeren die hun
dieren goed eten geven en veel buiten
laten lopen.

ons kippenvlees
Op de Veluwe staan kleinschalige stallen met
buitenuitloop in de weilanden. Hier leven de
scharrelkippen van Scheria.
Zodra de kuikens uit het ei komen, krijgen ze een
verwarmd
plaatsje in een stal met stro.
Ze groeien op in hun eigen tempo.
Wanneer de kuikens groter zijn,
kunnen ze zelf buiten in de weide
hun eten bij elkaar scharrelen.
Elke morgen wordt er speciaal voer voor ze
uitgestrooid. Dit voer is gemaakt is van ten
minste 70% granen, zonder toevoegingen van
groeibevorderaars of antibiotica.

Al het vlees in Dinoland heeft een 'beter leven' keurmerk

ons rundvlees
Bijna al ons rundvlees komt uit Heino.
Boer Rob Kleinlangevelsloo runt een
biologische boerderij met grasgevoerde
koeien. Zijn koeien staan gedurende het
jaar zo lang mogelijk in de wei.

ga voor onze heerlijke burgers zonder vlees!
100% plantaardig
moving mountains burger
De Moving Mountains® burger is qua
uiterlijk, smaak, geur en bite nauwelijks te
onderscheiden van een rundvleesburger,
maar is 100% plantaardig.
Het kostte Moving Mountains 4 jaar om deze
burger te ontwikkelen.
Dit in samenwerking met deskundige
eiwittechnologen en smaakmakers.
Voor iedereen die liever kiest voor een
alternatief zonder vlees. Ook geschikt voor
veganisten.
Proef de Moving Mountains burger in onze
Vulcanic Vegan burger.

tomeato burger

vegetarisch

De Tomeato burger van &samhoud
is ontstaan in een 2 sterren restaurant.
De burger is gemaakt van innovatief
tomatengehakt in plaats van ‘meat’.
&samhoud wil mensen inspireren om
meer groente te eten. Daarom maken
ze het gemakkelijker
en aantrekkelijker om
verantwoord te kiezen:
met lekkere producten
van groente (zonder
onnatuurlijke toevoegingen).
Proef de Tomeato burger in onze
Torosaurus burger.

