Broodjes en sandwiches
(te bestellen tussen 11:30-15:30 uur)
Al onze broodjes en sandwiches worden belegd met bijpassend garnituur.
Onderstaande prijzen gelden bij een zacht wit broodje of petit pain wit, andere
broodjes tegen meerprijs (petit pain meergranen +0,50, Italiaanse bol +0.75,
rustiek wit +0.75, rustiek bruin +0.75)

Jong belegen kaas

3.50

Boerenachterham

3.50

Ham-kaas

3.50

Gerookte kalkoenfilet

4.00

Gezond ham

4.25

Gezond kalkoenfilet

4.50

Kruidenroomkaas

4.00

Tonijnsalade

4.25

Rosbief

4.25

Specials
Clubsandwich

wit of bruin

(kaas, kalkoenfilet, spek, sla, tomaat, komkommer en mayonaise)

6.50

Serrano (Serranoham, provolonekaas, pesto, rucola en rode ui)

5.50

Vitello Tonnato (rosbief, tonijnmayo, spek en sla)

5.50

Carpaccio (met pijnboompitten, Grana Padano, truffelmayo en alfalfa)

6.50

Zalm (gerookte zalm, kruidenkaas, rode ui, ei, rucola en alfalfa)

7.00

Warme kip (kruidige kipreepjes, paprika, rode ui en pittige saus)

6.00

Geitenkaas (geitenkaas, balsamico-dadelstroop, en gemengde noten)

6.00
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Maaltijdsalades
Al onze salades hebben een basis van diverse knapperige slasoorten en pasta,
gecombineerd met diverse heerlijke ingrediënten. Een bijpassende dressing
(Balsamico-, Honing-mosterd of kruidendressing) wordt apart meegeleverd. U kunt
kiezen uit volgende salades:

Kipblokjes (pittig gekruide kipblokjes, paprika, en rode ui,)

7.00

Gourmet (rosbief, rucola, Peccorino en pijnboompitten)

6.50

Kalkoen (kalkoenfilet, rucola, gedroogde tomaatjes en pijnboompitten)

6.50

Zoet & Zout (zalmsnippers, garnalen, gerookte forel en tonijnsalade)

9.00

Geitenkaas (geitenkaas, serranoham, zachte vijgen en gemengde noten)

7.50

Couscous (parelcouscous, gebakken groenten, sla en fetakaas)

7.00

Wraps:
Wrap Carpaccio (truffelmayo, rucola, pijnboompitjes, Grana Padano)

6,75

Wrap Kip (mayonaise, kipblokjes, chilisaus, sla en rauwkost)

6,50

Wrap Tonijn (tonijnsalade, mayo, rode ui en verse sla tomaat en ei)

6,50

Wrap Gezond (ham, kaas, mayo, verse sla, tomaat, komkommer en ei) 6,00
Wrap Italia (gebakken groenten, pittige salami,sla en provolone kaas)

Smoothies 100% fruit:
Fantasy smoothie (frambozen – mango)

3,75

Green Veggie smoothie (spinazie – broccoli- pastinaak-appel)

3,75

Paradise smoothie (mango –aardbei)

3,75

Sunset smoothie(frambozen – aardbei)

3,75

Sunshine smoothie (ananas – mango)

3,75

Tropical smoothie (aardbei – banaan)

3,75
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6,50

Soep
(onze soepen worden om smaakverlies te voorkomen koud aangeleverd! )

Italiaanse tomatensoep (rijkelijk gevulde soep met gehakt)

4.50

Romige preisoep met zalmsnippers

5.00

Heldere champignonsoep

4.00

Fruit en diversen
Griekse yoghurt met honing en noten

3.75

Appeltaart

3.30

Cheesecake

3.50

Handfruit (1 stuks handfruit zoals, appel, peer, banaan)

1.00

Dranken
Halfvolle melk ( 1 liter )

3.00

Jus d’orange, Appelsientje ( 1 liter )

3.50

Coca Cola /Coca Cola light ( 0,33 liter )

2.00

Fanta / Ice tea ( 0,33 liter )

2.00

Chaudfontaine blauw ( 0,5 liter )

2.00

Vergaderschalen:
Basis (10 broodjes)
2x ham, 2x kaas, 2x tonijnsalade, 2x eisalade, 2x kalkoen

35.00

Luxe ( 10 broodjes)
2x carpaccio, 2x zalm, 2x gezond, 2x rosbief, 1x ham, 1x kaas

42.50

Wraps (10 halve wraps)
met gevarieerd beleg

30.00
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Overwerkmaaltijden:
Huisgemaakte cheeseburger (rundvlees) met friet en sla

12.00

Biefstuk in eigen jus met friet en sla

15.95

Pasta zalm en spinazie in roomsaus

12.00

Pasta Pommodori

10.00

saus van gepofte tomaten, olijfolie, knoflook, rucola en kaas

Varkenshaas champignonroomsaus, friet en sla

14.00

Hongaarse goulash geserveerd met rijst

14.00

Ovenpannetje “Tricolore” zoete aardappel, courgette, tomaat en brie 12.00
Paprika gevuld met rijst en groeten, gegratineerd met kaas

12.00

Boerenschnitzel varkensschnitzel met champignons, spek, ui en friet, sla 12.00
Schnitzel naturel met friet en sla

10.00

Maaltijdsalade schnitzel frisse salade met schnitzelreepjes

9.00
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