
lunchgerechten
pain de paris
 
Geserveerd met sla, tomaat, komkommer, 
witte kool/coleslaw en wortel

Keuze uit baguette wit of bruin

Gekookt ei 4,75
met bacon, mayonaise, tomaat en rode ui

Jong belegen kaas 4,25

Boeren brie 5,75

Limburgse beenham 5,75
met ei en mosterdsaus

Limburgse beenham en jong belegen kaas 5,50

Bourgondische filet americain 5,50
met rode uitjes

Bourgondische filet americain 5,75
met ei en rode uitjes 

Gezond 5,50
met roomkaas, beenham, kaas, ei, ananas en 
yoghurtdressing

Carpaccio 7,25
met Parmezaanse kaas, gedroogde tomaat, 
pijnboompitten en truffelmayo

Huisgemaakte tonijnsalade 5,50

Gerookte zalm tip!  7,25
met roomkaas, ei en rode uitjes

wraps 
Geserveerd met sla, tomaat, komkommer, 
witte kool en ui
 
Kipdöner (dürüm) 6,25
met tzatziki en chili

Gyros 6,25
met tzatziki en chili

Gegrilde kipfilet 6,25
met tzatziki en chili

Home made Pulled pork 6,50
met mayo en bbq saus

Tonijn 6,50
met mayo



lunchgerechten

lunchgerechten
warm belegde baguettes
Geserveerd met sla, tomaat, komkommer, witte kool/
coleslaw, wortel en ui en saus naar keuze: tzaziki, 
knoflook-, chili-, sambal-, joppie-, BBQ-saus of pittige 
chilimayo

Baguette gyros 5,95
Baguette kipdöner 5,95
Baguette gegrilde kipfilet  5,95
Baguette kapsalon met kipdöner, ui en kaas 6,95

De volgende baguettes worden geserveerd met sla, 
tomaat, komkommer en american coleslaw

Baguette krokante kipfilet 5,25
met mayonaise en rode uitjes

Baguette mexicano 5,25
met mayonaise, curry en rode uitjes

Baguette Duitse grillworst 5,75
met mayonaise, curry en rode uitjes

Baguette grootmoeders gehaktbal 5,75
met mosterdsaus en geroosterde uitjes

Baguette chicken club tip! 6,25
met gegrilde kipfilet, bacon en mayonaise 

Baguette hete kip 5,95
met pittige chili-mayonaise

Baguette warm vlees 5,95
met satésaus en geroosterde uitjes 
 
Baguette gegrilde beenham 6,25
met ui, champignons, spekjes, paprika en mosterdsaus

Baguette Home made pulled pork 6,50
met mayonaise, bbq saus en rode ui

turks brood 

Geserveerd met sla, tomaat, komkommer, 
witte kool en ui
                                                                           normaal     groot
Broodje gegrilde kipfilet  5,75 7,25
Broodje kipdöner kebab 5,75 7,25
Broodje gyros 5,75 7,25

Keuze uit 2 sauzen: tzaziki, knoflook-, chili-, joppiesaus, 
pittige chilimayo of sambal

 


