
Warme snacks

Frites     € 2,50

Frites groot    € 3,25

Kwekkeboomkroket   € 1,95

Kafskroket    € 1,95

Frikandel    € 1,95

Bamihap    € 1,95

Kaassoufle	 	 	 	 €	1,95

Kipkorn    € 2,00

Mexicano    € 2,25

Gehaktstaaf    € 2,25

Bal gehakt    € 2,75

Bitterballen 8 stuks   € 3,25

Br hamburger    € 3,75

Br cheesburger    € 4,25

Bittergarnituur per hapje   € 0,50

Chickenwings per hapje   € 0,75

Huzarensalade    € 2,25

Pindasaus    € 1,00

bedrijfscatering | shop in shop | delicatesse

U kunt uw bestelling plaatsen:

U kunt uw bestelling telefonisch doorgeven. 
Bestel uw lunch voor 10.00 uur. Tijdens 
de openingstijden zijn wij bereikbaar op 
onderstaande telefoonnummer. Mocht u geen 
mogelijkheid hebben om uw bestelling op te 
halen, dan zijn wij altijd in de gelegenheid om uw 
bestelling te bezorgen op de gewenste locatie.

Wij stemmen uw wensen af op:
- het doel van de bijeenkomst
- u en uw gasten
- het seizoen
- het beschikbare budget

Wij maken graag een passend voorstel zodat wij kunnen 
voldoen aan uw wensen.

•			De prijzen zijn exclusief transportkosten.
•			De prijzen zijn inclusief BTW.
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Specialiteiten van het huis

Ambachtelijk gerookte Zalm op eikenhout € 5,75
ui ei dillecreme kappertjes mesclunsla roomkaas  
    
Chicken parmigiano   € 5,75
parmezaanse kaas truffelmayonaise 
bacon walnoot mesclunsla     
 
Huis gebraden rosbief old Dutch  € 6,25
old amsterdam pompoenpitten 
homing-mosterddressing mesclunsla   
   
Serranoham    € 6,25
balsamicomayonaise cherrytomaatjes 
pijnboompitten mesclunsla     
 
Carpaccio    € 6,25
parmezaanse kaas truffelmayonise 
pijnboompit mangochutney kappertjes 
uitgebakken spek     
 
Huisgebraden	rib-eye	la	truffel  € 6,85
truffelmayonaise parmezaanse kaas 
pijnboompitten uitgebakken spekjes mesclunsla   
    
Huisgebraden rib-eye di salsa  € 6,85
tomatensalsa pijnboompitten mesclunsla   
   
Vitello tonato    € 6,85
huisgebraden kalfsrosbief tonijnmayonise 
pijnboompitten parmezaanse kaas cherrytomaten 
mesclunsla 

Keuze uit zacht puntje witte/bruine pistolet ciabatta 
italiaanse bol waldkorn zuurdesembrood voor 
stokbrood wordt  € 2,50 extra gerekend

Bij keuze broodjes ook glutenvrij brood

Belegde broodjes

Jong belegen kaas   € 2,95

Ham     € 2,95

Old amsterdam     € 3,25

Ham mosterdsaus walnoot mesclunsla  € 3,25

Filet American  ui ei    € 3,75

Ei met bacon    € 3,75

Huisgemaakt eiersalade 
komkommer ei bacon mesclunsla  € 3,95

Huisgemaakt tonijnsalade 
komkommer ei mesclunsla  € 3,95

BLT  warme bacon tomaat 
Ijsbergsla mayonaise    € 4,25

Gezond ham kaas tomaat huzarensalade 
komkommer ei mesclunsla  € 4,25

Brie honing walnoot bacon mesclunsla € 4,50

Kipkerriesalade vers gebraden kip 
tomaat komkomeer ei  mesclunsla € 4,50

BLTC kip tomaat  ijsbergsla 
bacon pesto mayonise   € 4,95

Club sandwich ham kaas kip 
tomaat komkommer ei bacon 
mesclunsla mayonaise   € 5,75

Warme broodjes

Saucijzenbroodje   € 2,65

Kaasbroodje    € 2,65

Frikandelbroodje    € 2,65

Mexicano broodje   € 2,95

Panini ham kaas    € 4,25

Panini brie granny smith appelstroop € 4,25

Panini spicey chicken   € 4,50

Gevulde koek    € 1,75

Appelflap	 	 	 	 € 1,95

Muffin		 	 	 	 	 € 2,40

Schalen met broodjes

Basis mix                 € 4,50 *

Luxe mix                  € 5,50 *

* Prijzen van de schalen broodjes zijn excl btw. 
De basismix bestaat uit de lijst met belegde broodjes
De luxe mix bestaat uit de lijst van belegde broodjes 
en specialiteiten van het huis

Verse jus de orange   € 2,95


