LUNCHGERECHTEN
Vreugdenhil Young Plants ‘voor een gezonde start’
Wisselende huisgemaakte soep met een
4,95
snee molenbrood en kruidenboter
Broodje HALZES10.nl Interieur depot
8,95
Petit pain ardennais met lauwwarme kipstukjes,
huisgemaakte kerriesaus en uitgebakken spekje
Broodje Prominent			8,95
Rustique pistolet brie van de grill met pesto,
walnoten en gedroogde Prominent tomaatjes
Bij onderstaande lunchgerechten is er keuze uit
wit of bruin molenbrood, rustique pistolet,
italiaanse bol of meergranen broodje
Broodje Marsman Maatwerk
Huisgemaakte tonijnsalade met uitjes
en dressing

7,95

Dennis Sports omelet		
9,95
Omelet met spinazie en gerookte zalm op
een snee molenbrood met mosterd-dillesaus
en rucola
Alfa uitsmijter ‘overal dichtbij’
6,95
Drie gebakken eieren op twee boterhammen
(ham/kaas/spek per item 0,50 extra)
Stolze uitsmijter
		9,95
Drie gebakken eieren op twee boterhammen
met rauwe ham, pijnboompitjes, Italiaanse
kruiden, gedroogde tomaatjes en geraspte kaas
Van Dobben by Pritec			
Twee Van Dobben of vega kroketten op
twee boterhammen

6,95

TOSTI’S

Broodje Priva gezond			7,95
Jonge kaas of Old Amsterdam, ham, sla,
tomaat, komkommer, paprika en ei

Tosti Transport People			
Dikke witte of bruine boterhammen met
kaas en/of ham

Ei like it DG Grootverbruik			
Broodje huisgemaakte eiersalade met
bruchetta en rookvlees

Tosti Agro Care		
		6,50
Dikke witte of bruine boterhammen met
Old Amsterdam, bruchetta, gedroogde
tomaten en rucola

6,95

Broodje Greve Banden			
9,25
Carpaccio met pijnboompitjes, parmezaanse
kaas en truffeldressing

4,50

VOOR DE KINDEREN

Broodje BOAL				8,95
Huisgemaakte bal gehakt met satésaus,
gefruite uitjes en taugé

Kindersoep Nederpelt Transport		
Klein kopje huisgemaakte soep 		
met een snee brood en kruidenboter

Bij onderstaande lunchgerechten is er keuze
uit witte of bruine boterhammen

Kindertosti De Lange Keizer 		 2,75
Kaas en/of ham

Solutions Lunch Special
10,50
Kopje huisgemaakte soep, boterham met
gebakken ei en ham of kaas en een boterham
met Van Dobben of vega kroket

DEBS ♥ zoet				2,75
Boterham met zoet beleg			

Trio van Vis Installatiebedrijf
Twee boterhammen waarvan één met
gerookte zalm, één met huisgemaakte
tonijnsalade en twee garnalenkroketjes

11,95

Vraag naar
onze
l!
weekspecia

3,50

Broodje Aluna Begeleiding op maat		
Broodje frikandel of (vega) kroket

2,75

Eitje Westflex				
Boterham met gebakken ei			

2,75

