Lunchkaart
Dagelijks tot 16.00 uur

~Broodjes koud~
(keuze uit Witte Pistolet of Bruine meergranen Triangel)

"Tonijn is fijn"
"Vitamaxi"
"ik Zal'm"

heerlijk gemarineerd met sla, augurk en een sausje

€ 5,45

gezond met ham, kaas, sla, coleslaw, komkommer, tomaat, ei & lekkere dressing
met roomkaas, gemengde sla en pijnboompitjes, afgetopt met een toefje truffelmayonaise

"Dubbel lang lekker"

tartaar, kruiden, uitjes & eiersalade, met garnering

€ 4,10
€ 5,95
€ 5,30

~Warme broodjes~
"De Luxe XXL"

runderhamburger xxl, ui, bacon, kaas, sla, tomaat, mandje vlaamse frites, mayo & coleslaw

"Heet kazig kippetje"
"Baquette Hawaï "
"Warm vlees"

kiprollade, kaas en pittige saus, vers uit onze oven

vertrouwd lekker met kaas, ham & ananas

€ 7,65
€ 4,25
€ 4,25

malse varkensrollade, satésaus en gedroogde uitjes

€ 4,05

~Wraps~
"Kipwrap"

huisgemaakte vulling van kip, sla, Amsterdamse ui, paprika & pijnboompitjes

"Wrap Vegatastisch"
"Zalm rolletjes"
"Tonijnwrap"

verse sla, geraspte oude kaas, pijnboompitjes, tomaat, komkommer, paprika & dressing

met roomkaas, gemengde sla en pijnboompitjes, afgetopt met een toefje truffelmayo
heerlijk gemarineerd met sla, augurk & jamballa topping

€ 4,85
€ 3,95
€ 5,35
€ 4,85

~Salades en diversen~
"Runder Carpaccio"
"Sla je Slaatje"

gevuld met sla, komkommer, paprika, nootjes, pijnboompitjes, kaas, dressing & stokbrood

3 bollen Twentse rundvleessalade met diverse toppings & stokbrood

"Hete kip salade"

met gemengde sla, komkommer, pijnboompitjes, stokbrood & pikante malse kip

€ 8,85
€ 4,95
€ 6,95

~Uitsmijters en Tosti's~
"Uitsmijter"

ham of kaas + salade & rauwkost

€ 5,25

"Tosti"

ham en kaas (1 sausje na keuze)

€ 2,50

"Uitsmijter" ham en kaas + salade & rauwkost

€ 5,75

"Tosti"

ham of kaas (1 sausje na keuze)

€ 2,00

"Uitsmijter" rosbief + salade & rauwkost

€ 6,25

"Tosti"

kaas & tomaat (1 sausje na keuze)

€ 2,50

Uiteraard kunt u ook de gehele dag van onze assortimentsfolder bestellen!

