
Friet klein 1 .95
Friet groot 2.55 

Frikandel 1 .55 
Frikandel speciaal        2.15 
Kroket (rundvlees)       1.60      
Bamiblok               1.90                 
Viandel        2.00                                                                                                                   
Portie kipnuggets      2.20 
Portie bitterballen       2.20                                                                                                                     
Knakworst (2 stuks)      2.05
Broodje hamburger  3.75

Glutenvrije frikandel 2.00
Glutenvrije kroket 2.10

Mayo/curry/ketchup/mosterd  0.50
Portie satésaus     1 . 1 0
Huisgemaakte stoofvlees   2.25 
Portie speciaal       0.70
Belze Mayo                0.75
Joppiesaus               0.75
Mertsaus  0.75

Vegetarische snacks 
Kaassoufflé       1 .80       
Bonita               1 .80    

Gezinszak friet 2 personen 3.65
Gezinszak friet 3 personen   5.40
Gezinszak friet 4 personen  7.00
                                                                                                 

Deze gerechten kunnen 
7 dagen in de week 
afgehaald worden 

van 11:00 tot 20:00 uur

Graag tot ziens!

Heeft u een voedselallergie? Laat het ons weten!

Ham of kaas   € 3.05  
Oude kaas € 3.35 
Rosbief € 3.35 
Roomkaas € 3.75 
Brie                 € 3.75 
Filet americain  € 425

Martino € 4.75

Gerookte zalm € 4.85

                                                                                                    

Crabstick salade   € 3.75 

Tonijn salade  € 3.75 

Eiersalade         € 3.60

Pittige kip salade    € 3.75

Gezond 
(sla/ham/kaas/komkommer/tomaat/ei) € 4.15 

Ongezond 
 (’n gezond, maar dan met mayo)   € 4.30 
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eataly  € 7,55  
Focaccia, rosbief, gegrilde groente, rucola, 
pijnboompitjes en balsamico-glacé

Brie mine    € 7,00
Scandinavische sandwich met gesmolten brie, bosui,
peer, krokante Parmaham, pecannoten en honing

@Lunch    € 7,00
Focaccia, sla, runder-carpaccio, Parmezaanse kaas, 
rucola, pijnboompitjes en truffel-mayo 

Broodje Mert    € 4,90
Stokbrood, sla, gekruide varkensreepjes,
ananas, wortel en mert-saus (extra vlees + € 1,95)

a.b.c. sandwich    € 6,90
Scandinavische sandwich met Avocado, Bacon, 
Crabsticksalade, sla en komkommer

roller Goatster     € 7,20
Wrap met gesmolten geitenkaas, spinazie, zongedroogde 
tomaat en cashew-noot

Mexikaantje   € 4,75
Stokbrood, Mexicaans gekruid gehakt, kaas en mert-saus

fresh french     € 7,55
Sandwino met gerookte zalm, roomkaas, sla, komkommer,
en mosterd-dille dressing

LIMO BURGER  € 9,25
Burger met spiegel-ei, ui, spek en burger-saus

route 99 € 8,95
Burger met Amerikaanse ketchup-saus, bacon 
en creamy cheddar-cheese

double trouble burger  € 9,50
Burger met pulled chicken on top, ui en bbq-saus

Voortruffelijke burger € 9,25
Burger met champignons, Parmaham, 
oude kaas en truffel-mayo

r&B de luxe burger  € 9,25
Burger met spek, gebakken ui, champignons, 
paprika en home-made remoulade-saus

Dubbele burger: € 3,95 extra

* Keuze uit 2 verschillende veggieburgers:
ZEEGROENTEN VEGGIEBURGER (zeegroenten, witte bonen, venkel, en wakame)
                PITTIGE VEGGIEBURGER (kidneybonen, maïs en cajun-kruiden)

Onze burgers zijn te maken als:
real beef burger-kip burger-veggie * burger

en worden ook belegd met sla, tomaat en augurk

Ook kunt u bij ons terecht voor  High Lunch

quinoa bowl € 10,40
Quinoa, krokante kip, avocado, bacon, spiegel-ei, 
kidney-bonen, maïs, ui en chili-saus

roastbeef bowl    € 12,30
Poké salade met sushirijst, rosbief, gegrilde ananas, 
sojabonen, komkommer, geroosterde paprika, 
avocado, sesam-zaadjes en soja-saus

fishing bowl €  12,50
Pasta pesto salade, gerookte zalm, crabstick-salade, 
gamba’s, komkommer, avocado en krokante Parmaham 

salade green & more  € 10,40
Salade met spinazie-croquetjes, feta, komkommer, 
gebakken champignons, zongedroogde tomaat, 
rode ui en chili-mayo

CARPACCIO & MORE €  13,50
Sla, runder-carpaccio, gamba’s, pijnboompitjes,     
rucola, Parmezaanse kaas, truffel-mayo

Salade @Lunch   € 10,40
Sla, runder-carpaccio, pijnboompitjes,     
rucola, Parmezaanse kaas, truffel-mayo

kan ook vegetarisch gemaakt worden

Al onze salades worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter.

Onze Hot-Dogs worden belegd met 
sla, tomaat en augurk

classic dog € 7,55
Hot-Dog met zuurkool, Heinz tomaten ketchup,
mosterd-saus en gefrituurde uitjes

real american dog € 7,55
Hot-Dog met bacon, creamy cheddar-cheese, gefrituurde 
uitjes en Amerikaanse ketchup-saus

chicken on top dog € 7,80
Hot-Dog met pulled chicken on top, ui en bbq-saus


