Broodjes

Salades

Fresh Avocado Smash

7,75

Gorgeous Gorgonzola Sandwich

7,85

Brietaly

7,25

Bagel, gerookte zalm, roomkaas, sla, mashed avocado,
scrambled egg
Scandinavische sandwich, Gorgonzola-Dolce (zacht van smaak)
abrikoos, basilicum , Parmaham, rucola, hazelnoten
Boerenlandbrood, brie, rucola, zon en cherry tomaat,
pijnboompitten, tijm, honing, balsamico glace

BBQ Brisket

7,85

Waldkornbol, slow-cooked rundsvlees (Brisket),
sla, bbq saus, gegrilde paprika, zoet gesmoorde ui

El Pollo Loco

7,50

Vegan Banh-mi

7,50

Tostada, pulled chicken, gesmolten kaas, salsa-saus,
paprika, ui, mais, guacamole
Lepinja, gebakken tempé, gemarineerd in ketjap-sesamsaus,
sla, bimi, ananas, ui, taugé, paddenstoelen, atjar, cashewnoten

Mama Sandwich

(= oude kaas)		

7,50

Scandinavische sandwich, tonijn, sla, ui, paprika,
tomaat, komkommer, augurk, pesto-mayo

Crispy Chicky

7,50

Lepinja, krokante kip, sla, komkommer,
bacon, Chili-ginger-mayo

@Lunch

			

Focaccia, sla, runder-carpaccio, parmezaanse kaas,
rucola, pijnboompitjes, truffel-mayo

Broodje Mert

		

5,00

Stokbrood, sla, gekruide varkensreepjes,
ananas, wortel, mert-saus ( extra vlees + 2,-)

13,50
Ingrediënten Soeziebowl:
Sushi rijst, Japanse mayo, avocado, bimi, komkommer,
soya bonen, sesamzaadjes, chili-saus
Met keuze uit: vlees: roastbeef & brisket
		 vis: gerookte zalm & gamba’s
		 vega: sticky tempé, ananas, rode biet & cashewnoten

Biet The Cheese Salade

12,50

Fish With Pearl Salade

1 1,95

PortoBello Brie Salade

12,50

Caesar Salade

1 1,95

Salade @Lunch

1 1,50

Carpaccio & More

13,50

Gorgonzola Dolce (zacht van smaak), gemengde salade,
rode bietjes, hazelnoten, komkommer, tomaat,
rucola, fris zoete dressing
Tonijn, parel-couscous, gemengde salade, komkommer,
tomaat, radijs, kappertjes, bosui, rucola, cashewnoot,
pesto-dressing
Portobello gevuld met Brie, bacon, gemengde salade,
zongedroogde tomaat, komkommer, pijnboompitjes,
truffeldressing
Krokante kip, gemengde salade, parmezaanse kaas,
spekjes, croutons, tomaat, komkommer, Caesar-dressing.
Runder-carpaccio, sla, pijnboompitjes, rucola,
tomaat, komkommer, parmezaanse kaas, truffel-mayo
Runder-carpaccio, sla, gamba’s, pijnboompitjes, rucola,
komkommer, tomaat, parmezaanse kaas, truffel-mayo

Met brood en kruidenboter. Wilt u friet i.p.v. stokbrood: € 1,85 extra

Mexikaantje

( Vega= + 1,75 )
Stokbrood, Mexicaans gekruid gehakt,
kaas, mert-saus

7,00

Soeziebowl

4,75

Klein soepje:
€ 1,95

Combi-Broodjes
Kies uit alle broodjes....

2 x 1/2 broodje: 8,60 3 x 1/2 broodje: 12,85

Heeft u een voedselallergie? Laat het ons weten!

Soepen
Tomatensoep
Dagsoep

4,75
4,75

Vraag naar onze dagsoepen

kan ook vegetarisch gemaakt worden

kan ook koolhydraatarm gemaakt worden

Burgers

Sjips Meej Dips

Onze burgers zijn te maken als:

real beef burger
kip burger
veggie burger *
en worden ook belegd met sla, tomaat en augurken-relish

Sjieke Friet

4,10

Nacho Patatjo

6,50

Boerenfriet, parmezaanse kaas,
peterselie, truffel-mayo
Boerenfriet, nachogehakt, cheddar-kaas,
crème fraîche, guacamole

Bali-Burger		

9,25

Frietje Rendang

6,75

R&B de Luxe 		

9,25

Patata Pulled Chicken Saté

6,50

Zoete Aardappel Frietjes

4,10

Patatas Bravas

4,10

Burger, pulled-chicken, atjar, seroendeng, satésaus
Burger, spek, gebakken ui, champignons,
paprika & home-made remoulade saus

Bacon Cheese Burger

9,00

Sticky Burger

9,50

Truffle Treasure

9,75

Wisselende Burger

9,50

Burger, spek, cheddarkaas, bbq saus

Boerenfriet, Indische stoof,
gefrituurde uitjes, Chili-ginger-mayo

Boerenfriet, pulled-chicken, saté-saus,
seroendeng, atjar
Peterselie, Chili-ginger-mayo

Burger, sticky-ketjap ananas, paprika, taugé,
cashewnoten, Chili-ginger-mayo
Burger, brie, bacon, truffel-mayo,
paddenstoelen, pijnboompitjes
Vraag ernaar bij onze medewerkers

Boerenfriet met pittige tomaat-paprikasaus, Aioli

Hoofd
gerechten
Schnitzel (varken)		

200 gr 13,25

Schnitzel & More (varken)

200 gr 14,95

Kipspies

200 gr 13,85

Varkenshaas

200 gr 13,85

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

* Keuze uit 2 verschillende veggieburgers:
Avocado-burger
Pittige veggieburger (kidneybonen, maïs en cajun-kruiden)

Gesmolten brie, champignons, spek, ui

Dubbele burger: 3,95 extra

Saté-saus, kroepoek, gebakken uitjes

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

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

Pork & More

15,85

Varkenshaas, gesmolten brie, champignons, spek, ui

Real Classic-Dog

7,65

Huis Gemaakt Stoofpotje

11,75

Truffle-Dog

7,65

Sissende Garnalen

14,25

Under-Dog

7,80

Bacon, mosterd, ui, ketchup

Champignons, spek, parmezaanse kaas, truffelmayo
Pulled chicken, saté saus, seroendeng, atjar

Hacheevlees zoals ons mam dat vroeger maakte
Garnalen met knoflookolie in een pannetje
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd
met salade, en een keuze uit friet of twisters

Deel je eten op Insta & Facebook met @lunch&more

