
Pulled beef pita      € 7,75  
Pita-broodje met pulled beef, gegrilde paprika, 
rode ui, feta en tzatziki

crunchy wrap      € 6,95
KEUZE UIT : krokante kip of fish-strips (wijting)

Wrap met sla, tomaat, komkommer, 
crispy bacon en chili-mayo

bruchetta-more   € 6,95   
Focaccia met mozzarella, tomaat, 
chorizo, tomatentapenade en rucola

eataly  € 7,25  
Waldkornbol, rosbief, gegrilde groente, rucola, 
pijnboompitjes en balsamico-glacé

tuna melt €6,95  
Sandwino met tonijn, ui, paprika, pesto, 
zongedroogde tomaat en gesmolten kaas

Brie mine    € 6,75 
Scandinavische sandwich met gesmolten brie, bosui,
peer, krokante Parmaham, pecannoten en honing

@Lunch    € 6,75
Focaccia, sla, runder-carpaccio, Parmezaanse kaas, 
rucola, pijnboompitjes en truffel-mayo 

Broodje Mert    € 4,65
Stokbrood, sla, gekruide varkensreepjes,
ananas, wortel en mert-saus (extra vlees + € 1,85)

a.b.c. sandwich    € 6,50
Scandinavische sandwich met Avocado, Bacon, 
Crabsticksalade, sla en komkommer

fresh french     € 7,25
Sandwino met gerookte zalm, roomkaas, sla, komkommer,
en mosterd-dille dressing

Mexikaantje   € 4,50
Stokbrood, Mexicaans gekruid gehakt, kaas en mert-saus

holy goat     € 7,25
Waldkornbol met geitekaasbrie, rucola, vijgencompôte 
en een crunch van pistachenoot

Kies uit alle broodjes....
2 broodjes: € 8,25   3 broodjes: € 12,25   

 

kan ook vegetarisch gemaakt worden

panzanella pasta salade  € 9,95
Pastasalade met foccacia-croutons, mozzarella,
krokante parmaham, bosui, zongedroogde tomaat, 
rucola, pijnboompitjes en pesto-mayo

quinoa bowl € 9,95
Quinoa, krokante kip, avocado, bacon, spiegel-ei, 
kidney-bonen, maïs, ui en chili-saus

roastbeef bowl  € 11,95
Poké salade met sushirijst, rosbief, gegrilde ananas, 
sojabonen, komkommer, geroosterde paprika, 
avocado, sesam-zaadjes en soja-saus

Salade @Lunch met of zonder gamba’s €  9,95
Sla, runder-carpaccio, pijnboompitjes,    € 12,95
rucola, Parmezaanse kaas, truffel-mayo

salade green & more  € 9,95
Salade met spinazie-croquetjes, feta, komkommer, 
gebakken champignons, zongedroogde tomaat, 
rode ui en tzatziki

gamba salade  € 11,95
Salade met gebakken gamba’s, couscous, mango, 
komkommer, tomaat, cashew-noten en 
kerrie-mangodressing

Heeft u een voedselallergie? Laat het ons weten!

Tomatensoep  € 4,50

Dagsoep  € 4,50

vraag naar onze dagsoepen

Klein soepje: 
€ 1,75

Met stokbrood en kruidenboter. Wilt u friet i.p.v. stokbrood: € 1,75


