lunchgerechten
KOUD BELEGDE BAGUETTES
Alle baguettes worden standaard geserveerd met sla
en rauwkost. Onze baguettes worden vers afgebakken,
bereidingstijd 10 minuten. Keuze uit baguette wit of
bruin.
Alle
Carpaccio
baguettes worden standaard geserveerd met sla7.50
en
met Parmezaanse kaas, gedroogde tomaat,
pijnboompitten en truffelmayo
Gerookte zalm tip!
7.50
met roomkaas, ei en rode uitjes
Limburgse beenham en jong belegen kaas
5.95
met mosterdsaus
Gezond
6.25
met Gouda kaas, beenham, roomkaas, ei, ananas,
rauwkost en yoghurtdressing
Huisgemaakte tonijnsalade
6.25

WARM BELEGDE BAGUETTES
Britisch crispy bacon					 5.75
met gesmolten Goudse kaas				
Chicken Club ‘SUPREME’					 6.95
met gegrilde kipfilet, bacon, paprika, tomaat en mayo
Pollo Toscana tip!					 6.95
met gegrilde kipfilet, Parmezaanse kaas, gedroogde
tomaat, truffelmayo en pijnboompitten
Krokante kipfilet
6.50
met mayonaise en rode uitjes
Duitse grillworst
6.50
met augurkjes, mayonaise, curry en rode uitjes
Grootmoeders gehaktbal
6.50
met mosterdsaus en geroosterde uitjes
Gegrilde beenham tip!
6.95
met ui, champignons, spekjes, paprika en mosterdsaus
Mexicano
6.25
met mayonaise, curry en uitjes

Hete kip
met pittige chili-mayonaise en rode ui
Warm vlees
met satésaus, geroosterde uitjes, ei en cassave
kroepoek
Home made pulled pork tip!
met mayonaise, bbq saus en rode ui
Gyros of Kipdöner van het spit
met rauwkost en 2 sausjes
Kapsalon met kipdöner
met rauwkost, kaas en 2 sausjes
Pulled pork bbq ‘SOUTHERN STYLE’ tip!
met crispy bacon, Goudse kaas en rode ui

6.50
6.95

6.75
6.50
7.25
6.95

WRAPS
Kipdöner (dürüm) of Gyros of Gegrilde kipfilet 6.75
met rauwkost, tzatziki en chili
Home made Pulled pork
6.95
met rauwkost, mayo en bbq saus
Tonijn
6.75
met rauwkost en mayo

TURKS BROOD
Geserveerd met sla, tomaat, komkommer,
witte kool en ui
normaal groot
Broodje kipdöner Kebab of Gyros
6.50
7.50
Keuze uit 2 sauzen: tzaziki, knoflook-, chili-, joppiesaus,
pittige chilimayo of sambal

ZACHTE BOLLETJES
Zacht bolletje frikandel
Zacht bolletje viandel
Zacht bolletje Bourgondische rundvleeskroket
Zacht bolletje goulash of satékroket
Zacht bolletje hete donder
Zacht bolletje gehaktbal uit de jus

2.90
3.40
3.40
3.40
3.85
4.15

