Klein soepje:
€ 1,85

Kies uit alle broodjes....

2 broodjes: € 8,55 3 broodjes: € 12,80

G oatster

		

€ 7,20

Brie mine

Pulled pork sliders 			

€ 8,25

@Lunch

chilly chicky 				

€ 7,25

roller

Wrap met gesmolten geitenkaas, spinazie,
zongedroogde tomaat en cashew-noot
Brioche bun, pulled pork, ui, cheddar kaas en bbq-saus
Waldkornbol, crispy chicken, sla, komkommer,
gefrituurde uitjes en chili-mayo

eataly

€ 7,55

Focaccia, rosbief, gegrilde groente, rucola,
pijnboompitjes en balsamico-glacé

tuna melt

€ 7,20

Sandwino met tonijn, ui, paprika, pesto,
zongedroogde tomaat en gesmolten kaas

Scandinavische sandwich met gesmolten brie, bosui,
peer, krokante Parmaham, pecannoten en honing

		

€ 7,00

		

€ 4,90

Focaccia, sla, runder-carpaccio, Parmezaanse kaas,
rucola, pijnboompitjes en truffel-mayo

Broodje Mert

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

a.b.c. sandwich

€ 6,90

fresh french

€ 7,55

Mexikaantje 		

€ 4,75

Scandinavische sandwich met Avocado, Bacon,
Crabsticksalade, sla en komkommer
Sandwino met gerookte zalm, roomkaas, sla, komkommer,
en mosterd-dille dressing
Stokbrood, Mexicaans gekruid gehakt, kaas en mert-saus

p
Tomatensoe
Dagsoep

€ 4,70
€ 4,70

ze dagsoepen
vraag naar on

quinoa bowl

Quinoa, krokante kip, avocado, bacon, spiegel-ei,
kidney-bonen, maïs, ui en chili-saus

roastbeef bowl

Poké salade met sushirijst, rosbief, gegrilde ananas,
sojabonen, komkommer, geroosterde paprika,
avocado, sesam-zaadjes en soja-saus

fishing bowl

€ 7,00

Pasta pesto salade, gerookte zalm, crabstick-salade,
gamba’s, komkommer, avocado en krokante Parmaham

kan ook vegetarisch gemaakt worden

€ 10,40

€ 12,30

salade green & more

€ 10,40

CARPACCIO & MORE

€ 13,50

Salade met spinazie-croquetjes, feta, komkommer,
gebakken champignons, zongedroogde tomaat,
rode ui en chili-mayo
Sla, runder-carpaccio, gamba’s, pijnboompitjes,
rucola, Parmezaanse kaas, truffel-mayo

€ 12,50

Salade @Lunch

Sla, runder-carpaccio, pijnboompitjes,
rucola, Parmezaanse kaas, truffel-mayo

Met stokbrood en kruidenboter. Wilt u friet i.p.v. stokbrood: € 1,85
Heeft u een voedselallergie? Laat het ons weten!

€ 10,40

sjieke friet € 4,10
zoete aardappel frietjes
macho nacho’s € 6,15

Onze burgers zijn te maken als:

real beef burger
kip burger
veggie burger *

€ 4,10

en worden ook belegd met sla, tomaat en augurk

LIMO BURGER

€ 9,25

route 99

€ 8,95

double trouble burger		

€ 9,50

Voortruffelijke burger

€ 9,25

Burger met spiegel-ei, ui, spek en burger-saus
Burger met Amerikaanse ketchup-saus, bacon
en creamy cheddar-cheese
Burger met pulled chicken on top, ui en bbq-saus
Burger met champignons, Parmaham,
oude kaas en truffel-mayo

r&B de luxe burger		

Burger met spek, gebakken ui, champignons,
paprika en home-made remoulade-saus

Schnitzel (varken)		

200 gr € 13,25

Schnitzel & More (varken)

200 gr € 14,95

Kipspies

200 gr € 13,85

Keuze uit: champignon-saus,
peper-saus of saté-saus

Gesmolten brie, champignons, spek, ui
€ 9,25

Saté-saus, kroepoek, gebakken uitjes

Varkenshaas

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)

200 gr € 13,85
Keuze uit:
champignon-saus, peper-saus of saté-saus

Pork & More

€ 15,85

Huis gemaakt stoofpotje

€ 11,75

sissende garnalen

€ 14,25

Varkenshaas, brie, champignons, spek, ui
Hacheevlees zoals ons mam dat vroeger maakte
Garnalen met knoflookolie in een pannetje

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
Hot-Dog met pulled chicken on top, ui en bbq-saus

€ 7,80

Al onze hoofdgerechten wo
rden
geserveerd met salade,
en een keuze uit

friet
twisters

