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Every Sunday, Sparerib Sunday
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Heeft u een allergie? Meld het ons!

Kop 1
Kop 2

Uw eigen café?
Café LP?
Eetcafé CP heeft sinds kort een klein zusje; Café LP.
Op een steenworp van CP ligt het liefste, leukste en
gezelligste cafeetje van de binnenstad van Enschede.
Café LP is niet alleen een café waar we u graag welkom
heten om te genieten van een heerlijk drankje en een goed
stukkie muziek. Het is ook een café dat u kunt afhuren
voor uw eigen feest.
We personaliseren het café dan speciaal voor u! Café LP
wordt dan uw eigen café voor één avond!
Wat zijn de mogelijkheden bij LP?
Uiteraard is het uitermate geschikt voor een gezellig
feest al dan niet met een hapje eten erbij. Maar er is heel
erg veel meer mogelijk; een quizavond, een moorddiner,
een muziekbingo, een combinatie met onze prachtige
Escape Rooms, live-muziek of een DJ, een dansavond, een
spelletjesmiddag, vergaderruimte, etc.
Informeer gerust via info@cafelp.nl, bel met 06 164 06300
of vraag het aan onze medewerkers. Zij staan u graag te
woord.
Tot snel in uw eigen café op uw eigen feest!
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Eetcafé Bij Flip
Welkom!
Welkom bij Eetcafé Bij Flip!
Sinds 1 september de nieuwe naam van
Eetcafé CP. En we zijn dit nieuwe hoofdstuk
goed begonnen. Op de Proef Eet werd ons
direct de publieksprijs toegekend. En hoe!
We kregen met 227,5 punten van de
publieksjury ruim 25 (!) punten meer dan de
nummer 2. En volgens het rapport blonken we
uit in: kwaliteit, gastvrijheid en creativiteit. Wat
een geweldig compliment voor ons mooie
team, dat alle dagen van het jaar klaar staat om
u in de watten te leggen.

Inhoudsopgave

Dranken
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Lunch

13

Diner

18

Hapjes

24

Warme dranken
Frisdranken
Thee van Fleur de Café
Bieren
Wijnen
Zomerse terrasdranken
Cocktails
Gedistilleerd

Zo’n nieuwe naam brengt ook verandering met
zich mee. Zo hebben we een houtskoolgrill
geïnstalleerd in de keuken, waardoor onze
spareribs nu absoluut de allerlekkerste van
Enschede zijn geworden. En nog voor het
einde van het jaar gaan we gebruik maken van
een online reserveringssysteem. Dan is er nog
een leuk nieuwtje (eigenlijk heel groot nieuws),
maar dat bewaren we tot het volgende
magazine!

Tosti’s
Koud belegde broodjes
Warm belegde broodjes
Soepen
Clubsandwiches
Salades
Plate Service

Bij Flip is een nieuwe naam en zal hopelijk een
begrip worden aan de Oude Markt.

Voorgerechten
Soepen
Salades
Nacho’s
Hoofdgerechten
Burgers
Vegetarisch
Desserts

Nogmaals van harte welkom, fijn dat je er bent!
Het gehele team wenst je veel plezier Bij Flip!
Meer weten over Bij Flip? Kijk eens op onze
Facebook, Instagram of website. Of check je
biertje in op Untappd. En je weet het…. #BijFlip.

Voor bij de borrel
Dippers
Nacho’s
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Dranken
Warme dranken
Koffie

Koffie
Espresso
Dubbele Espresso
Cappuccino
Koffie Verkeerd
Latte Macchiato
Go Nuts! | Crazy Chocolate
Café Tiramisu | Salted Caramel
IJskoffie in bovenstaande smaken

Speciale koffie

2,2
2,2
3,8
2,4
2,6
2,8

Al onze koffies zijn ook als decafé verkrijgbaar (+0,4)

Eanske Koffie met Enschedese Babbelaar
Flip’s Koffie met Baileys, Bourbon en Frangelico
Irish Coffee met Jameson
French Coffee met Grand Marnier
Italian Coffee met Amaretto
Baileys Coffee met Baileys
Spanish Coffee met Licor 43
Caribbean Coffee

3,2
4,0

met Captain Morgan Spiced Gold en Tia Maria

Bij de koffie

Thee & Chocolademelk

Thee (diverse smaken)
Versemuntthee | Versegemberthee
Chai Latte (kaneel of vanille)
Warme Chocolademelk
Warme Chocolademelk
met een likeurtje naar keuze
Met slagroom (+0,5)

Appelgebak
Home made Brownie
Home made Cheesecake

2,2
3,0
2,8
2,8

Met slagroom (+0,5)

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

3,2
3,2
4,0

6,5

Frisdranken
Frisdranken

Pepsi | Pepsi Max | Sisi | 7-up
Sourcy Blauw | Sourcy Rood

Bronwater 0,75l

Sourcy Blauw | Sourcy Rood

2,3

Coca Cola | Coca Cola Zero | Tonic
Bitter Lemon | Cassis | Ginger Ale
Crystal Clear

2,4

Ice Tea | Ice Tea Green | Ice Tea Peach
Rivella | Chocomel | Fristi

2,5

Red Bull

4,0

Sapjes

Ananas | Appel | Sinaasappel

Vers geperst
Jus d’Orange
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klein/normaal

5,8

2,5

3,2 / 4,2

Dranken
Thee van Fleur de Café
Zwarte thee

Earl Grey Superieur

2,5

Speciale thee
Sterrenmix

Zwarte thee met het geliefde bergamotaroma,
een bloemige klassieker.

Kruidenmelange van steranijs, pepermunt, venkel,
jeneverbessen, zoethout en zoethoutwortel.

Ceylon OP

Nana Mint

Mooie Orange Pekoe thee uit de Ceylon hooglandtuinen,
geeft een lichte thee.

Marokkaanse munt, heeft een frisse oorspronkelijke
(spearmint) smaak zonder een menthol bijsmaak.

Perzik Zabaglione

Zorgeloos

Zwarte thee met stukjes chocolade, maracuja,
abrikozenpulp en perzikstukjes.

Rooibos thee
Rooibos Naturel

2,5

Rustgevende mix van: venkel, kamille, sinaasappelschillen,
appel, kaneel, gember, lindebloesem, brandnetel,
jeneverblad, sinaasappelbloesem en kruidnagel.

Pina Colada

2,5

Mix van appelstukjes, hibiscus, rozenbottel,
sinaasappelschillen, kokossnippers en ananasstukjes.

Pure Wilde Rose Buds

Heerlijke Afrikaanse thee zonder cafeïne,
rijk aan anti-oxidanten.

Deze rozenthee is zonder toevoegingen en bestaat volledig
uit jonge rozenknoppen. 100% puur natuur. Geeft een
fantastische geur en ziet er schitterend uit.
Zeer subtiel van smaak.

Rooibos African Summer

Rooibosthee met sinaasappelschil, sinaasappel- en
maracujastukjes.

Keizers 7 Kostbaarheden

Rooibos Cranberry

Een melange van groene en zwarte thee, met
rozenbloemblad, zonnebloembloesem en perzik.

Heerlijke, friszoete rooibosthee met stukjes echte cranberry.

Hot Dropshot

Groene thee

Sencha Wintermelange

Heerlijke warme dropthee met appels, hibiscus en wortels.

2,5

Ginger Lemon

Heerlijke kruidenthee met gember, zoethoutwortel,
citroengras, peper, citroenschillen, pepermuntblad en hibiscus.

Groene thee met stukjes kaneel, amandel en sinaasappel.

Sencha Lemon

Zomer Zotheid

Groene thee met citroengras, citroenstukjes, citroenschil en
citroengranulaat.

Een heerlijke thee op basis van fruit die u doet verlangen
naar de zomer. Smaakt zacht en kan zowel warm als koud
gedronken worden.

Jasmin Pearls

De Phoenix Dragon Jasmin Pearls zijn met de hand gerolde
groene Jasmijn thee parels.
Zeer geurend en sensationeel van smaak!

Verboden Vrucht

Een ware fruitexplosie deze kruidenthee met stukken kiwi,
kersen en kokos. Zoet en zomers!

Green Chai

Een lekkere pittige groene thee uit India met green gunpowder,
kardemon, gember, kruidnagel, kaneel en peperkorrels.

Sencha Cactus Vijg

Groene thee met stukjes cactus, vijg, meloen, papaya,
ananas en mango, zonnebloem- en korenbloembloesem.
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Dranken
Bieren
Bieren van de tap

Jupiler
fluitje / vaasje / 50cl
Hertog Jan
fluitje / vaasje / 45cl
Hoegaarden Witbier
vaasje / 50cl
Hertog Jan Weizener
30cl / 50cl
Leffe blond | Leffe bruin		
Hertog Jan Seizoensbieren

Voor de grote dorst
Pitcher (1,5L)
Biertoren (3,5L)

Jupiler / Hertog Jan
Jupiler / Hertog Jan

Meer bier?

Bieren van de fles

We vinden het leuk of
veel te wisselen in ons
bierassortiment. We
hebben hierdoor vaak
lekkere speciaalbiertjes
buiten onze kaart om. Een
actueel overzicht van onze
speciaalbieren vind je op
www.eetcafebijflip.nl/bier
of vraag gerust een van onze
medewerkers!

Hertog Jan Bastaard (Radler)
Hoegaarden Rosé
Corona Extra
Palm
Franziskaner Hefe-Weissbier
Belle-Vue Kriek
Guinness West Indies Porter
Desperados
Jopen IPA Glutenvrij
Jopen Mooie Nel IPA
La Chouffe
Tripel Karmeliet
Duvel
Hoegaarden Verboden Vrucht
Leffe Tripel

16,0 / 17,0
35,0 / 37,5

2,7%
3,0%
4,6%
5,2%
5,0%
5,3%
6,0%
6,0%
6,0%
6,5%
8,0%
8,4%
8,5%
8,5%
8,5%

Alcoholvrij & Alcoholarm

Jupiler
Bavaria Witbier
Radler Hoegaarden
Leffe Blond
VandeStreek Playground IPA
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2,6 / 2,8 / 5,5
2,7 / 3,0 / 5,5
3,5 / 6,2
3,8 / 6,2
3,8
3,8

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
<0,5%

30 cl
30 cl
35 cl
25 cl
50 cl
25 cl
50 cl
35 cl
33 cl
33 cl
33 cl
33 cl
33 cl
33 cl
33 cl

3,5
3,4
4,5
3,4
5,8
3,4
6,5
4,5
5,5
5,2
4,5
4,5
4,5
4,0
4,5

25 cl
30 cl
25 cl
30 cl
33 cl

2,9
3,5
3,5
4,0
4,5

Dranken
Wijnen
Witte wijn

Villa Don Carlos Sauvignon Blanc
Barefoot Pinot Grigio
De Martino Chardonnay
St. Killian Liebfraumilch (zoet)

glas / fles
glas / fles
glas / fles
glas / fles

Rode wijnen

Villa Don Carlos Cabernet Sauvignon
Croix d’Or Merlot
Garafoli Piancarda Montepulciano

Rosé wijnen

Barefoot White Zinfandel (zoet)
Monteclain Rosé (droog)

Bubbels

Hugo
Martini Royale
Martini Prosecco
Brioso Spumante Prosecco

glas / fles
glas / fles

glas
glas
piccolo
fles

3,8 / 18,5
4 / 19,5
4,2 / 20,5
3,8 / 18,5

glas / fles
glas / fles
glas / fles

3,8 / 18,5
4 / 19,5
4,7 / 23

3,8 / 18,5
3,8 / 18,5

Port, Sherry & Vermout

5
5
6,5
20,5

Port
Sherry (Medium of Dry)
Martini Bianco
Martini Rosso

glas
glas
glas
glas

3,6
3,6
3,8
3,8

NIX18

De gemeente Enschede en de VHSE (de horecavereniging Enschede) hebben
eerder dit jaar de handen ineen geslagen om samen te werken in het tegengaan
van het serveren van alcohol aan minderjarigen. Hoewel dit al sinds 1 januari 2014
niet meer mag komt het helaas nog altijd voor dat minderjarigen proberen een
drankje te nuttigen in een gelegenheid. En, hoezeer we dat ook betreuren, soms
piept er wel eens iemand tussen de mazen door. Simpelweg omdat iemand
vergeet om naar de ID te vragen, of een rekenfoutje maakt, of omdat een vriend
die wel 18 is, of zelfs één van de ouders iets bestelt voor de minderjarige. In alle
gevallen is de ondernemer verantwoordelijk en krijgt deze een boete. En deze is
niet mals; de boete kan oplopen tot bijna € 6.000!
Bij Flip committeren we ons aan NIX18 en daarom vragen onze collega’s bij twijfel
altijd naar je ID. Blijkt dat je geen 18 bent, of heb je geen ID bij je, dan krijg je
Bij Flip geen alcohol geserveerd. En we vragen iedereen die 18 jaar of ouder is ook
met klem om niet een drankje voor een minderjarige te bestellen. We hopen dat
je daar begrip voor hebt!

Namens het hele team, dank daarvoor!
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Dranken
Zomerse terrasdranken
Aperol Spritz

5

Crodino (non-alcoholisch)

3,5

Campari Tonic

6

Bulldog Gin Tonic

6,5

Luxardo Limoncello Spritz

5

Proef de Italiaanse zon in een fris en bitterzoete mix van Aperol,
Prosecco en bruiswater.
Het Italiaans bitterzoete aperitief zónder alcohol,
mét een stevige bite.
Bitter, kruidig en fris: Italiaans temperament afgeblust met veel ijs,
premium tonic en een partje limoen.
Stoere gin met een harmonieus karakter, heerlijk in combinatie met
premium tonic en een zeste van limoen.
Het zalige frisse Italiaanse drankje op basis van citroenen is
nog verfrissender in combinatie met Prosecco en veel ijs.

Cocktails
Sniper

15

Mojito

8

Long Island Ice Tea

8

Pina Colada

8

Tequila Sunrise

8

Sex on the Beach

8

Caipirinha

8

Cosmopolitan

8

Een gietertje met geheim recept
Rum, spuitwater, rietsuiker, munt, limoen, en crushed ice
Wodka, gin, tequila, rum, cointreau, lime juice en cola
Rum, malibu, ananassap en room
Tequila, jus d’orange en grenadine
Wodka, safari, peach tree, jus d’orange en grenadine
Cachaca, stukjes limoen, rietsuiker en crushed ice
Triple sec, wodka, cranberrysap en lime juice
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kukki
Kop 1
Kop 2

(10,3%)

de cocktail met ijs al in de fles!
100% vegan
& natuurlijk

€ 7,5

El Presidente
Fris met een bite
Bruine rum, ananassap, kersensap, grenadine en limoensap en ijs.
Mojito
zomers genieten
Limoen-muntlikeur, water, witte rum, citroensap, limoensap, verse munt en ijs.
Boston
Niet te zoet, niet te bitter.
Gin, sinaasappelsap, citroensap en grenadine en ijs.
Sex on the Beach
alsof je op het strand bent
Wodka, perziklikeur, ananassap, kersensap, sinaasappelsap en ijs.
Mint Passion
fris & fruitig
Wodka, maracujalikeur, citroensap, limoensap, verse munt en ijs.
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Heeft u een allergie? Meld het ons!

Dranken
Gedistilleerd
Binnenlands gedistilleerd

Enschedese Babbelaar | Hooghoudt Jonge Jenever
Bokma Oude Jenever | Coebergh Bessenjenever
Dujardin Vieux
Berentzen Apfelkorn | Boswandeling | Dropshot

Rum

Bacardi | Bacardi Lemon | Bacardi Razz
Malibu | Captain Morgan Spiced Gold
Don Papa

Tequila

El Jimador Blanco

Whiskey & Bourbon

3
3,5

Gin
3,7
4,7

Tanqueray
Bulldog | Flor de Sevilla

Wodka
4

Johnnie Walker Red Label | Four Roses 3,7
Jameson
4
Johnnie Walker Black Label
4,5
Jack Daniels | Singleton 12 yrs
5
Jack Daniels Honey | Jack Daniels Fire
5,5
Glennfiddich 12 yrs
6,0
Oban 14 yrs
6,5
Woodford Reserve Bourbon
6,5
Lagavulin 16 yrs
8,5

Finlandia
Ketel One

Calvados & Cognac
Calvados Trois Lys
Hennessy V.S.
Courvoisier V.S.O.P.
Remy Martin V.S.O.P.

3,7
4,2

3,7
4,2

4
4,7
5,5
6

Likeuren & Bitters

Campari | Frangelico | Jägermeister | Kahlúa
Limoncello | Liqor 43 | Ouzo | Passoa | Peach Tree
Safari | Sambuca | Southern Comfort | Tia Maria

3,7

Baileys | Cointreau | D.O.M. Benedictine
Disaronno Amaretto | Drambuie | Grand Marnier		

4,2
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Feestdagen
Kop 1 2019
Kop 2
Kerstborrel?

Wilt u met uw bedrijf in de week voor kerst
komen borrelen? Gezellig! Wacht echter niet
te lang met reserveren. U bent van harte
welkom Bij Flip, maar ook bij Café LP. Daar
kunt u zelfs uw eigen cafénaam bedenken
en die zetten we dan op de deur!

Flip

Voor de kerstborrel kunt u reserveren via
053-4789 089.

bij

Kerst

Dit jaar bent u zowel op eerste, als op tweede
kerstdag van harte welkom Bij Flip. Tijdens
deze dagen kunt u gebruik maken van een
drie-, vier- of vijfgangenkerstmenu dat we
voor u gaan samenstellen. U kunt dan zelf
kiezen of u van drie, vier of vijf gangen wilt
genieten.

Kerstmiddag

Met Oud & Nieuw is de deur Bij Flip gesloten.
Café LP is wel geopend. Van 22.00 uur
tot 02.30 uur knallen we daar graag met
u het nieuwe jaar in! Een muzikaal oud en
nieuw met veel gezelligheid, de Top 2000,
een spelletje, een hapje, champagne en
een oliebol. Er zijn maximaal 60 kaarten
verkrijgbaar en vol = vol. Dus wacht niet te
lang!

Dit jaar is Bij Flip met kerstmiddag wel
geopend, maar wel als restaurant.
De middag met veel dansen, drankjes en
grote groepen mensen laten we dit jaar aan
ons voorbij gaan. We kiezen ervoor om op
24 december een aantal heerlijke gerechten
voor u te verzorgen. We weten dat we
daarmee sommige (vaste) gasten wellicht
teleurstellen, maar voor die gasten hebben
we goed nieuws! Café LP is gedurende
kerstmiddag gewoon geopend en daar bent
u van harte welkom. Omdat we het daar wel
gezellig willen houden kiezen we er wel voor
om alleen mensen met een entreekaart
toe te laten. Entree is € 10,- en dan zorgen
wij ervoor dat het niet te druk wordt, maar
gezellig druk.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.cafelp.nl
en zijn € 10 per stuk.

Kaarten zijn vanaf heden online verkrijgbaar
via www.cafelp.nl en op = op.

Reserveren kan via www.eetcafebijflip.nl.

Oud & Nieuw
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Heeft u een allergie? Meld het ons!

De Proef Eet

Bij Flip heette tot voor kort Eetcafé CP.
Echter, tijdens de Proef Eet heeft Flip
hoogstpersoonlijk het lintje doorgeknipt en
nu heten we officieel Bij Flip. Een naam die
beter bij ons past. Een naam die warmte
uitstraalt, u welkom heet en aangeeft
waar we voor staan, waar Flip voor staat;
gastvrijheid.
Tijdens de Proef Eet kreeg Bij Flip veel online
stemmen. De vijf gelegenheden met de
meeste online stemmen kregen bezoek van
een mystery publieksjury. En die gaf ons,
met een hele ruime marge, de voorkeur
boven de vier andere genomineerden.
Een mooie eer!
Bij Flip werd geroemd om het open karakter
van de zaak en de mensen die er werken.
De sociale betrokkenheid middels onze
Chef’s Table, waarvan de opbrengst (€1.100)
ging naar het goede doel Stichting Leergeld.
En het oog van de jury viel op de innovaties
waarmee we ons eetcafé willen runnen.
Cijfers als een 9,1 voor creativiteit, een 8,4
voor gastvrijheid en een 9 voor de inrichting.
Dat zijn cijfers waar we heel erg trots op zijn.
Nog een speciaal woord van dank aan
alle vrijwilligers die ons op de Proef Eet
hebben geholpen. Een Eetcafé zonder zulke
vrienden is ook maar saai!
Foto’s: Willy Gout, Joost Kolkman & Ilona van Ingen
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Lunch

Dagelijks tot 17:00 uur

Tosti’s
John

3,5

Tosti ham en kaas

Paul

4

Tosti ham, kaas en ananas

George

4,5

Ringo

4,5

Tosti ham, mozzarella, tomaat en pesto
Tosti brie met walnoten en vijgencompote
Al onze tosti’s worden gemaakt met landbrood

Koud belegde broodjes
U2

5,5

Tom Waits		

5,5

Supertramp

5,5

Gezond: ham, kaas, komkommer, tomaat en gekookt ei
Filet Americain met een gekookt ei en lente-ui
Tonijnsalade met kappertjes

The Who

6

Rihanna

6,5

Pink Floyd		

6,5

Rundercarpaccio, rucola, parmezaan, broadbeans en
pestodressing
Geitenkaas, rucola, walnoten en honing
Gerookte zalmstukjes, heksenkaas en komkommer
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Heeft u een allergie? Meld het ons!

Lunch
Warm belegde broodjes
Simon & Garfunkel

6,5

Bob Dylan

6,5

Willie Nelson

6,5

Twee rundvlees- of kaaskroketjes met brood of frietjes

Uitsmijter van drie eieren. Keuze uit: ham, kaas en/of spek
Flaguette met gebakken kalfsgehakt, mozzarella, sla en
chilimayonaise

Doe Maar

7

Thin Lizzy

7

Pearl Jam

9

Gebakken beenham, ui, champignons en mosterdsaus
Steak & Cheese (ossenhaaspuntjes en cheddar)
Twaalfuurtje: soepje naar keuze, uitsmijtertje ham/kaas en
een kroket met brood

Soepen

Clubsandwiches

Nina Simone

4,5

Amy Winehouse

4,5

Charles Aznavour

4,5

Tomatensoep met room en groene kruiden
Bospaddenstoelensoep met een vleugje
kerrie en croutons
Franse uiensoep, gegratineerd met kaas

Mick Jagger

7,5

Keith Richards

7,5

Cajunkip, bacon, komkommer, tomaat,
pestomayonaise, sla en frietjes
Zalmstukjes, heksenkaas, komkommer,
sla en frietjes
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Lunch

Dagelijks tot 17:00 uur

Salades
Suzanne Vega

9,5

Adele

9,5

ABBA

9,5

Geitenkaas, honing, broadbeans, walnoten,
parmezaan, cherrytomaatjes en radijsjes
Ook verkrijgbaar met bacon (meerprijs € 1,-)
Gebakken ossenhaaspuntjes, paddenstoelen,
zongedroogde tomaatjes, olijven en balsamicodressing
Ook verkrijgbaar met bacon (meerprijs € 1,-)
Gerookte zalm, crispy gamba’s, cherrytomaatjes,
broadbeans en een romige dressing

We hebben altijd een veganistische salade voor u beschikbaar.
Deze heeft wisselende ingrediënten. Vraag er gerust naar bij
onze collega’s.

Plate Service
Elvis Presley

12,5

Johnny Cash

12,5

Carl Perkins

12,5

Jerry Lee Lewis

12,5

Roy Orbison

12,5

All American Beefburger, medium gegrild, met:
bacon, een gebakken eitje, uienringen, cheddar, ijsbergsla
en een homemade burgersaus, geserveerd met frietjes
Kipburger van 100% kippenvlees met: tomaat, rode ui,
ijsbergsla en cajunspread, geserveerd met frietjes
Kip- of varkenssaté, seroendeng en kroepoek,
geserveerd met frietjes of landbrood.

Kogelbiefstuk, geserveerd met salade en landbrood of frietjes
Schnitzel (champignonroomsaus of pepersaus),
geserveerd met frietjes en salade
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Heeft u een allergie? Meld het ons!

Wist u dat...

•

Bij Flip de publieksprijs op de Proef Eet
heeft gewonnen?

•

Je je biertje Bij Flip ook kunt inchecken op
UnTappd?

•

Bij Flip vanaf begin
maaltijden bezorgt?

ook

•

•

En dat we dat doen in samenwerking met
de fietskoeriers van Override?

Er Bij Flip ook superleuke Escape Rooms
zijn? Maar liefst vijf verschillende thema’s
voor groepen van 2 tot 64 personen?

•

•

U Bij Flip kunt reserveren via Whatsapp
06- 38035213

En dat we daar ook leuke arrangementen
voor hebben? (Zie pagina 23)

•

•

Onze koekjes bij de koffie huisgebakken zijn
door onze kok Jeroen?

Onze desserts bewust heel klein zijn en laag
geprijsd? Op die manier kun je meerdere
desserts nemen zonder je schuldig te
voelen.

•

Er Bij Flip iedere maandag een pubquiz is?
Aanvang 20.30 uur

•

•

En ieder woensdag bij Café LP ook?
Aanvang 20.30 uur

De dobbel- & borrelplank een spel is dat
we Bij Flip zelf bedacht hebben?

•

•

Het personeel van Bij Flip minimaal één keer
per week gaat sporten onder professionele
begeleiding van LDPT – Personal Training?

Onze keuken op donderdag, vrijdag en
zaterdag tot 00.00 uur geopend is?

•

Bij Flip iedere week twee
vegetarische gerechten serveert?

•

De Oliebollenquiz dit jaar op 29 december
wordt gespeeld?

•

•

We naast Bij Flip ook nog een leuk
evenementencafé hebben? Café LP, een
verborgen parel in de binnenstad van
Enschede! Af te huren tegen hele scherpe
tarieven!

Bij Flip ook eens per twee maanden
een muziekbingo organiseert en dat dit
hilarische avonden zijn?

•

Dat onze spareribs, biefstukken en satés
worden bereid op een houtskoolgrill?

•

Je ook via de website www.eetcafebijflip.nl
kunt reserveren?

november
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nieuwe

Kop 1

De koeien van Jelle
Kop 2

Bij Flip serveren we hamburgers met vlees van het
Lakenvelderrund, een ras dat in Enschede wordt gehouden
door Jelle Hidma. Een boer met passie voor zijn beesten, het
boerenvak en lekker eten!
Om maar eens met de deur in huis te vallen; wat maakt
het Lakenvelderrund zo bijzonder?
“Nou allereerst vind ik het prachtig dat het een echt
oudhollands runderras is, van oudsher een zogenaamde
dubbeldoelkoe. Oorspronkelijk gehouden voor melk én
vleesproductie. Door te fokken met deze koeien houden
we dit mooie ras in stand. Er zijn wereldwijd ca 3.300
Lakenvelders, het behoort tot de zeldzame runderrassen.
Het is een relatief kleine koe, die ik hier in Twekkelo
prima zomer en winter buiten kan laten lopen op de
kruidenrijke weides, ze krijgen veel beweging en dat
proef je. Het Lakenveldervlees is fijn van smaak en mooi
dooraderd.”
Waarom werk je samen met (Bij) Flip?
“Ik ken Flip al een hele tijd, ik mag hem graag! En
ik vind het leuk om het vlees van de Koeien van Jelle
zoveel mogelijk lokaal te verkopen. Ik kom hier zelf ook
regelmatig om een burger te eten, ze maken ze heerlijk klaar.”

Kunnen mensen ook bij je terecht om de kudde te
bekijken?
“Zeker! Ik ben supertrots op het boerenbedrijf dat ik vijf
jaar geleden in Twekkelo ben begonnen en vertel graag
over mijn manier van boeren. Het liefst doe ik dat in de
wei tussen de beesten. De kalveren blijven 10 maanden
bij de moeders, altijd mooi om dat hele spul bij elkaar in
onze weides te zien. Iedereen is welkom.”
Zijn er nog andere gelegenheden in Twente waar men
kan genieten van het vlees van de Koeien van Jelle?
“Ja, behalve Bij Flip staat mijn Lakenveldervlees ook op
de kaart bij Eetcafé De Buren in Boekelo. We verkopen
daarnaast ook gewoon aan particulieren, verkoop aan
huis in Twekkelo, iedere eerste zaterdag van de maand
en binnenkort ook via Zorgboerderij de Viermarken,
waar sinds kort ook mijn koeien grazen.”

Meer weten over De koeien van Jelle?
Heeft u een allergie? Meld het ons!
- 17Kijk
- eens op www.koeienvanjelle.nl

Diner
Voorgerechten
Herman Brood

5

Eros Ramazzotti

7

Brood, wit en bruin, met: knoflooksaus, kerriesaus en
kruidenboter
Crostini’s met tomaat-basilicumsalade en serranoham

Doris Day

7,5

Otis Redding

7,5

Foo Fighters

8

Galiameloen gedrapeerd met serranoham
Carpaccio met zongedroogde tomaatjes, grana padano,
balsamico, broadbeans, rucola en truffelmayonaise
Krokant gefrituurde garnalen met chilisaus

Soepen
Nina Simone

4,5

Amy Winehouse

4,5

Charles Aznavour

4,5

Tomatensoep met room en groene kruiden

Bospaddenstoelensoep met een vleugje kerrie en croutons
Franse uiensoep, gegratineerd met kaas
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Diner

Dagelijks van 17:00 tot 22:00

Salades
Suzanne Vega

9,5

Adele

9,5

ABBA

9,5

Geitenkaas, honing, broadbeans, walnoten,
parmezaan, cherrytomaatjes en radijsjes
Ook verkrijgbaar met bacon (meerprijs € 1,-)
Gebakken ossenhaaspuntjes, paddenstoelen,
zongedroogde tomaatjes, olijven en balsamicodressing.
Ook verkrijgbaar met bacon (meerprijs € 1,-)
Gerookte zalm, crispy gamba’s, cherrytomaatjes,
broadbeans en een romige dressing
Alle salades zijn ook verkrijgbaar als hoofdgerecht,
geserveerd met landbrood. (+ € 4,-)

We hebben altijd een veganistische salade voor u beschikbaar.
Deze heeft wisselende ingrediënten. Vraag er gerust naar bij
onze collega’s.

Nacho’s
Santana

Groenten, cheddar en sour cream

5,5

Los Lobos

6

Ritchie Valens

7

Trini Lopez

7

Gekruid gehakt, groenten, cheddar en sour cream

Gekruid gehakt, groenten, cheddar, jalapeños en guacamole
Gekruide kip, groenten, cheddar en guacamole
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Heeft u een allergie? Meld het ons!

Diner
Hoofdgerechten
Herbert Grönemeyer

13,5

Schnitzel geserveerd met peper- of champignonroomsaus
Herbert Grönemeyer Kids (tot 16 jaar)		
7

David Bowie

Kipdij- of varkenssaté met seroendeng en kroepoek
David Bowie Kids (tot 16 jaar)

The Boss

Kogelbiefstuk (180 gram) met kruidenboter,
gebakken ui en paddestoelen
The Boss Kids (tot 16 jaar)

Guns n’ Roses

14
7

15
7,5

16,5

Spareribs, zoet of pittig gemarineerd
Guns n’ Roses Kids (tot 16 jaar)

8

Bette Midler

17

Kings of Leon

18

Poké bowl met: mango, avocado, sojabonen, komkommer,
wakame, sushirijst en licht gegrilde, gemarineerde tonijn
Pittige gamba’s met: papardelle, venkel, zeekraal en
Pernod-roomsaus

Kiss

18,5

In boter gebakken sliptongetjes
Extra’s

Mayonaise, ketchup, curry, knoflooksaus, kerriesaus,
kruidenboter, mosterd of appelmoes

0,5

Satésaus, champignonroomsaus, pepersaus, dillesaus,
gebakken ui of gebakken champignons

1,5

Frites, gebakken aardappelen, potato dippers, pasta

2,5

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met: ambachtelijke
frietjes of gebakken aardappeltjes met spekjes, en een salade.
Wilt u potato dippers? Dat kan! (meerprijs € 0,5)
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Diner

Dagelijks van 17:00 tot 22:00

Burgers
Fleetwood Mac

14

Eagles

15

Biefburger (gemalen biefstuk, 180 gram) medium gegrild
met: ijsbergsla, tomaat, cheddar, bacon, uienringen,
een gebakken eitje en home made burgersaus
Fleetwood Mac Kids (tot 16 jaar)
8
Kipburger (180 gram) met: ijsbergsla, rode ui, tomaat,
cajunspread, bacon en home made burgersaus
Eagles Kids (tot 16 jaar)

Bee Gees

7,5

Trio van burgers: laat je verrassen door de chef met drie
kleine hamburgertjes

Solomon Burke

16

17,5

Grote biefburger (gemalen biefstuk, 360 gram)
medium gegrild met: ijsbergsla, tomaat, cheddar, bacon,
uienringen, een gebakken eitje en home made burgersaus

Onze burgers kunnen op uw verzoek worden geserveerd
als burger van Lakenvelder koe uit Twente.
(meerprijs €2,- / 180 gram)

Vegetarisch
Eric Clapton

13,5

Norah Jones

13,5

Bette Midler

14,5

Green Day

14,5

Pappardelle met gebakken paddenstoelen, bosui,
parmezaan, rucola en truffel-roomsaus
Thaise auberginecurry met pandanrijst

Poké bowl met mango, avocado, sojabonen, komkommer,
wakame, sushirijst en gemarineerde tofu (veganistisch)
Geroosterde groenteburger met: geitenkaas, tomaat,
rucola en home made burgersaus.
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Heeft u een allergie? Meld het ons!

Diner

Dagelijks van 17:00 tot 22:00

Desserts
Onze desserts zijn klein van stuk.
Dus ideaal om te combineren!

Snoop Dogg

Brownie (home made) met
vanille-ijs en slagroom
Snoop Dogg klein

Madonna

Cheesecake (home made) met
rodevruchtencoulis en slagroom
Madonna klein

5,5
3

6,5
4

Lady Gaga

3

Bruno Mars

3

Whitney Houston

3

Spice Girls

3

Pharrell

3

Een bol vanille-ijs met chocoladesaus en
een vanille noisette

Een bol salted caramel ijs met
koffielikeursaus en een chocolade noisette
Een bol frozen yogurt met bosvruchtencoulis en een kletskop van framboos

Een bol citroensorbetijs met chocoladesaus
en een kletskop
Kinderijsje; vanille-ijs met slagroom
Slagroom
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0,5

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Kop 1
Kop 2

Let’s Escape
Op de bovenverdieping van Bij Flip stapt u in een
compleet andere wereld. Daar hebben we namelijk
Escape Rooms gebouwd. Vijf kamers met vijf
verschillende thema’s: Reis om de wereld in 80 dagen,
Ground Control to Major Tom, Alice in Wonderland,
Las Vegas Hilton – Room 98 en de Tijdmachine.

Wat is een Escape Room?
Een Escape Room is een spel dat zich afspeelt in
een kamer waarin je met 2 tot 7 personen terecht
kunt. Eenmaal in de kamer gaat de deur achter je
op slot (niet letterlijk natuurlijk, in verband met de
veiligheid) en moet je proberen deze deur binnen
een uur weer te openen. Dat doe je door een serie
aan puzzels, raadsels en problemen met je team op
te lossen. Je valt van de ene uitdaging in de andere
verbazing en weer in het volgende Aha-moment.
Samenwerking is van het grootste belang, want de
klok tikt onverbiddelijk verder richting minuut 60.

Is dat voor iedereen leuk zo’n Escape Room?
Ja! Vooropgesteld dat je het wel leuk vindt om een
spelletje te spelen. Onze Escape Rooms zijn erg
spannend maar geen enkel moment eng. Bovendien
zijn ze erg ruim opgezet, zodat het ook erg leuk is voor
mensen die niet graag in kleine ruimtes verblijven.
Inmiddels hebben we wel ontdekt dat de grootste
sceptici de kamers vol enthousiasme verlaten.

Escape Rooms als arrangement?
Natuurlijk. Het is een prachtig uitje voor een:
familiedag, personeelsfeestje of vriendenweekend.
En natuurlijk perfect te combineren met een lunch of
diner Bij Flip. En dat kan al vanaf 2 personen tot aan
100 personen. Als je hier wat meer informatie over
zou willen hebben, bel ons gerust op 053-4789089
of mail eens met info@letsescape.nl. Voor de eerste
kleine vragen mag je ook gerust de collega’s van Bij
Flip even aanspreken. Zij hebben de kamers ook
gespeeld en staan je graag te woord.

Wat kost een Escape Room?
Dat is een beetje afhankelijk van wanneer je komt en
met hoeveel personen, maar ga uit van het volgende.
De kosten voor een kamer bedragen € 105,-. Voor dat
bedrag krijg je niet alleen een geweldige ervaring,
maar krijgt je ook na afloop een bittergarnituur
aangeboden en krijg je nog een keer voor je gehele
team een ticket om gratis deel te nemen aan onze
wekelijkse pubquiz. Daarmee behoren de kamers van
Let’s Escape tot de goedkoopste in de regio.

Meer weten?
Ga eens maar www.letsescape.nl en lees de verhalen
en reviews!
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Heeft u een allergie? Meld het ons!

Hapjes

zo t/m wo:
do t/m za:

tot 22:00
tot 00:00

Voor bij
Kop
de2borrel
Herman Brood

5

Het Goede Doel

3,5

Mandje brood, wit en bruin, met:
knoflooksaus, kerriesaus en kruidenboter
Bakje gemengde noten en zoutjes

Olivia Newton-John

3,5

Bakje gemengde olijven

Moby

5

Een assortiment van groentestengels,
geserveerd in heksenkaasdip

Robbie Williams

Plankje met jonge kaas en harde worst

6,5

De Dijk

6,5 / 8

Andre Hazes

7 / 8,5

Bitterballen (8 of 12 stuks)
Bittergarnituur (12 of 16 stuks)

Richard Cheese

Kaasstengels geserveerd met
mosterd en chilisaus (8 of 12 stuks)

Creedence Clearwater Revival
Plankje met kipkluifjes of spareribs
(gemengd mag ook)

Neil Diamond

Potato dippers, geserveerd met drie
soorten sauzen

5,5

Potato dippers met: kimchidip,
geraspte jonge kaas en bosui
Potato dippers met: gekruid gehakt,
paprika, cheddar, jalapeños en guacamole

The Red Hot Chili Peppers

Potato dippers met: pulled pork,
cheddarsaus, chilimayo, geraspte jonge
kaas en bosui

18,5

The Rolling Stones

Borrel- en dobbelplank voor 6 personen
met: spareribs, hotwings, nacho’s,
dippers, kaasstengels en bitterballen en
zes verschillende dipsauzen

25

Nacho’s

Dua Lipa

Buddy Holly

9,5

Diverse Europese kazen, Spaanse worsten,
olijven, mango-chilichutney,
brood met sausjes en bittergarnituur
(wisselende samenstelling)

Dippers
Van Morrison

7,5 / 9,5

6
7
7

Santana

Paprika, cheddar en sour cream

5,5

Los Lobos

6

Ritchie Valens

7

Trini Lopez

7

Gekruid gehakt, paprika, cheddar en
sour cream
Gekruid gehakt, paprika, cheddar,
jalapeños en guacamole
Gekruide kip, paprika, cheddar en
guacamole
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Heeft u een allergie? Meld het ons!

