Lunchroom Specials

Warme Broodjes & Uitsmijters
Geserveerd op molenaarsbrood

Onze bowls zijn gegarneerd met granola
en seizoens gebonden fruit. Glutenvrij mogelijk
MANGO BOWL
Fruitpuree van 100% biologische mango,
banaan en sojamelk zonder toevoegingen

€ 7,95

AÇAIBOWL
Fruitpuree 100% biologisch açai,
banaan en sojamelk zonder toevoegingen

€ 7,95

SUPER FRUITBOWL
Magere kwark met granola en vers fruit

€ 6.95

UITSMIJTER ham en kaas
UITSMIJTER carpaccio
12 UURTJE
Broodje kroket, kleine uitsmijter/ham/kaas
en rundvlees salade

€ 8,50
€ 10,50
€ 9,95

vegetarisch mogelijk

Lunchroom Broodjes

GEHAKTBROOD
Gehakt gevuld met kastanjechampignons,
rode ui, prei en peterselie (op een broodje)

€ 8,50

BROODJE KROKET
2 bourgondische kroketten op brood

€ 8,95

vegetarisch mogelijk

Keuze uit de volgende broodjes:
Glutenvrij meergranen bolletje,
witte Italiaanse bol, bruine waldkornbol,
1 plak molenaarsbrood wit of meergranen

€ 7,95

2 plakken molenaarsbrood

€ 9,95

FOCACCIA PULLED PORK
Pulled pork met coleslaw, zongedroogde
tomaatjes, rode ui, sla en hete saus

€ 8,95

Lunchroom Plategerechten
BROODJE PITTIGE PESTO met tomaat, komkommer,
rode ui, walnoten, zongedroogde tomaatjes en sla

Alle plates worden geserveerd met salade

BROODJE GEITENKAAS met aardbeienjam,
geitenkaas, komkommer, pijnboompitjes en sla

FRIETJE PULLED PORK met coleslaw,
zongedroogde tomaatjes, rode ui en hete saus

€ 9,50

ELLY’S ZUUDLOARDERTJE
met geroosterde kipfilet, advocadopuree, crème fraîche,
komkommer, sla en nacho crunch

FRIETJE LOEMPIA met pindasaus en kroepoek

€ 9,50

€ 9,50
FRIETJE GEHAKTBROOD gehakt gevuld met
kastanjechampignons, rode ui, prei en peterselie

BROODJE CARPACCIO
met carpaccio, pesto, zongedroogde tomaatjes, rode ui,
pijnboompitjes, geraspte kaas en sla

FRIETJE KROKET met 2 krokketten

BROODJE ZALM
met roomkaas, zalm, ei, kappertjes en sla

FRIETJE KIPSATÉ

vegetarisch mogelijk

FRIETJE VEGAKIPSTUKJES met satésaus
BROODJE OSSENWORST
met ossenworst, ei, rode ui en honing-mosterdsaus
BROODJE BEENHAM
met gebakken beenham, rode ui en honing-mosterdsaus

Lunchroom Tosti’s
Onze tosti’s worden gemaakt van molenaarsbrood

FRIETJE VARKENSHAAS SATÉ

€ 10,50
€ 10,50
€ 12,50

Kleine trek?
Frietje met mayonaise
Kroket of frikandel of kaassoufflé
Loempia met pindasaus
Pannenkoek
Poffertjes

€ 4,00
€ 2,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 4,00

Lunchroom voor de kids

TOSTI ham en kaas
TOSTI KIPFILET met kaas en pesto

€ 6,00
€ 6,50

TOSTI KAAS met ananas

€ 6,00

Zacht wit bolletje met de keus uit:

TOSTI BRIE met walnoot en honing

€ 6,50

Ham, kaas, jam, chocopasta, gebakken eitje
of een knakworstje

TOSTI GEITENKAAS
met pesto en zongedroogde tomaatjes

€ 6,50

HEEFT U LAST VAN EEN ALLERGIE? MELD HET ONS!

€ 9,50

Kindertosti ham en kaas van casinobrood
VEGETARISCH

GLUTENVRIJ

€ 3,00

€ 3,00

