
Tosti’s

Ham kaas

Knaap Deluxe XL

Italiaans

Keuze uit wit of bruin brood

Salades
Salade brie walnoot

Salade kip parmezaan

Bij deze salades krijgt u de keuze uit een wit of bruin pistolet.

Wraps

Wrap gerookte zalm

Wrap kip pesto

Dranken

Jus 330 ml.

Jus 500 ml.

Melk 0,5 liter

Melk 1 liter

Coca Cola 500 ml.

Spa Blauw

Red Bull

Vers belegde broodjes

Brie walnoot

Carpaccio

Club sandwich

Eiersalade

Filet & Truffel

Filet speciaal

Gehaktbal Deluxe

Gerookte zalm

Gezond

Ham

Jonge kaas

Kip bacon

Kip kebab

Kip piri piri

Old Amsterdam

Tonijnsalade

Warme beenham

Keuze uit een zacht puntje (wit of bruin), pistolet (wit of bruin), 
bruine bol, ½ stokbrood (wit of bruin) of milano bol.

Knaap Tankstation B.V.
Brandingdijk 2
3059 RB Rotterdam
T (010) 222 0000
knaaptankstation.nl



Bestel online
Scan de code
voor actuele
prijzen en bestel 
direct online!

Burgers

Classic Angus burger
100% angus beef burger op een black pepper bun, ijsbergsla, tomaat,  

komkommer, augurk, rode ui en hamburgersaus

Classic Angus cheese burger
100% angus beef burger op een black pepper bun met cheddar cheese, 

ijsbergsla, tomaat, komkommer, augurk, rode ui en hamburgersaus

Spicy angus cheeseburger
100% angus beef burger met cheddar cheese, rucola melange, tomaat,  

rode ui en een pittige sriracha chilisaus.

Menu’s
Angus burger menu
Frites, een salade en een angus burger naar keuze: classic angus burger, 

classic angus cheeseburger of spicy angus cheeseburger.

Kipdij saté menu
Frites, een salade en een portie kipdij saté.

Broodje kip kebab menu
Frites, een salade en een broodje kip kebab

Snack menu
Frites, een salade en twee snacks naar keuze (snacks met *)

Keuze uit Vlaamse of ambachtelijke frites, standaard met een saus

naar keuze en een klein verfrissende salade 

De IJssalon

Heerlijk schepijs van De IJssalon
Te bestellen per bolletje of

isolatiebak (0,5 / 1 / 1,5 liter)

Snacks

Bamischijf *

Bereklauw 

Bitterballen 6 stuks

Bittergarnituur 6 stuks

Bittergarnituur 24 stuks

Broodje hamburger speciaal

Broodje cheeseburger speciaal

Frikandel *

Gehaktbal 

Gehaktstaaf *

Kaassouflesse *

Kalfsvlees kroket *

Kipkorn *

Kipkrokantjes 5 stuks

Mexicano * 

Rundvlees kroket *

Vegetarische kroket draadjesvleesch *

Keuze uit de volgende sauzen: Brander mayonaise, fritessaus, curry, 

ketchup, pindasaus, speciaal, oorlog, pinda mayo

Frites

Frites

Frites XL

Familiezak vanaf 2 personen

Loaded Fries kip kebab

Keuze uit Vlaamse of ambachtelijke frites

Keuze uit de volgende sauzen: Brander mayonaise, fritessaus, curry, 

ketchup, pindasaus, speciaal, oorlog of pinda mayo


