
 

 

LUNCHKAART (per 1-1-2018) 
Handig om mee te nemen of hier te consumeren in onze lunchroom of loungeterras.  

Bezorging aan bedrijven is ook mogelijk, vraag voor meer informatie naar één van onze medewerkers! 
  

 

 

 

Broodsoorten  
Waldkornbol - Italiaanse bol – Milano bol – Boerenbol 

Witte pistolet – Meergranen pistolet  
Witte zachte bol - Bruine zachte bol  

 
 Soorten beleg  
Luxe beleg  

Gezond  - Filet americain - Eiersalade – Tonijnsalade - Roomkaas 
Kip-kerriesalade – Beenham - Brie    
 

Kaassoorten en vleeswaren  
Jonge kaas - Oude kaas - Belegen kaas – Komijnekaas – Mosterd gehakt 

Ham – Rosbief – fricandeau - Rauwe ham - Gebraden gehakt 
Kipfilet – Rookvlees – Kipfilet tuinkruiden  

 
 Prijzen belegde broodjes  
Pistolet, waldkornbol, maïsbroodje, Milano bol, boerenbol belegd  € 2,45 
Italiaanse bol belegd           € 2,95 
Zachte bol kaassoorten- of vleeswaren       € 1,55 

Zachte bol luxe beleg          € 1,95 
 

 
 
 

Luxe broodjes 
Luxe bol carpaccio   € 3,95 

Luxe bol gerookte zalm  € 3,95 
Luxe bol geitenkaas  € 3,95 
Italiaanse bol   € 2,95 

Luxe bol paling    € 3,95 
Luxe bol gerookte kip  € 3,95 

 
 Warme broodjes en snacks  
Clubsandwich   € 4,95 
Broodje hete kip   € 3,95 
Saté (2 stokjes) +  stokbrood € 3,95 
Uitsmijter (3 eieren met brood) € 5,95 
Pistolet warm vlees  € 2,95 *  

Pistolet warme beenham  € 2,95 ** 
Pistolet Unox worst   € 2,50 

Broodje bal uit de jus   € 2,95 
Broodje kroket   € 1,95 

Broodje hamburger  € 2,95 
Broodje Kromme Rijnburger € 4,95 
Zachte bol gebakken ei  € 2,25 

Tosti (ham-kaas)   € 2,50 
Portie frites met mayonaise € 2,45 

 

Salades  
Maaltijdsalade klein  € 5,95 

Maaltijdsalade groot € 7,95 
Bakje fruitsalade  € 2,50 
Bakje rauwkost    € 2,50 
 
Soorten maaltijdsalades : carpaccio, tonijn, 
gerookte kip, Italiaans, geitenkaas, vegetarisch  

Dranken  
Smoothie    € 2,50 
Blikje fris   € 1,75 

Flesje spa blauw   € 1,75 
Flesje vruchtensap  0,2 ltr € 1,55 
Koffie    € 1,75 

Thee                              € 1,75 
Kop soep klein   € 3,15 

Kop soep groot   € 4,50 
   

 
 
 

 
 

Eet smakelijk en tot ziens!  

* bij waldkorn of Italiaanse bol is prijs € 3,95 
** bij waldkorn of Italiaanse bol is prijs € 3,95 

 

 


