
 

Koude broodjes Prijs Aantal wit/bruin 
bol 

Aantal wit/bruin bag 

Broodje Gezond 
Ham, kaas, sla, tomaat, komkommer en ei 
  

€5,25   

Broodje Melan 
Kaas, sla, sellerijsalade, tomaat, 
komkommer en ei 
 

€5,25   

Broodje vier-seizoenen 
Beenham, filet American, sla, tomaat, 
komkommer en ei  

€5,25   

Broodje gerookte zalm   
Roomkaas, sla, gerookte zalm en dillesaus 
   

€6,75   

Broodje spek ei-bieslooksalade 
sla, gebakken spek, ei-bieslooksalade en ei 
 

€5,25   

Broodje Carpaccio 
sla, rundercarpaccio, pijnboompitten, 
truffelmayonaise en geraspte kaas 
 

€7,75   

Broodje tonijnsalade  
sla, huisgemaakte tonijnsalade, tomaat, 
komkommer en ei 
 

€4,75   

Broodje Filet American  
sla, filet American en ui 

€4,75   

American martino 
Sla, filet American, ui en martinosaus 
 

€5,50   

 

Tosti`s triangels besmeerd met kruidenboter prijs Aantal wit/ bruin  
Tosti kaas €4,00   
Tosti ham,kaas €4,50   
Tosti hawai ham, kaas, ananas €5,00   
Tosti melan ham, kaas, salami €5,00   
Tosti kaas,salami €4,50   
Tosti kaas, tomaat €4,50   
Tosti speciaal salami, ui, tomaat, ananas en 
kaas 

€5,25   

 

Warme snack Prijs Aantal  
Saucijzenbroodje €2,50   



Kaasbroodje €2,50   
Frikandelbroodje €2,50   
Ham-kaascroissant warm €3,50   
Broodje kroket €3,50   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warme broodjes Prijs  Aantal  
Beenhambol  pestomarinade, beenham, 
roombrie en mosterdsaus 

€6,50   

Brasil  brasilsaus, ham, champignons, ananas en  
Kaas 

€6,50   

Cayun  cayunsaus, kipfilet, ui, champignons, 
paprika 
en kaas 

€6,95   

Gehaktbroodje  pangangsaus, ui, paprika en 
gekruid gehakt 

€6,95   

Hete kip  sla, komkommer en pittig gekruid 
Kipfilet 

€6,95   

Geitenwals  pestomarinade, parmaham, tomaat, 
pijnboompitten, geitenkaas en honing 

€6,95   

Broodje Hambuger sla, tomaat, komkommer, 
saus, 
ui en een runderhamburger 

€6,50   

Wraps Prijs Aantal  
Wrap met gerookte zalm 
Roomkaas, sla, gerookte zalm en dillesaus 
 

€6,75   

Wrap met geitenkaas  Pestomarinade, 
parmaham, geitenkaas, pijnboompitten, sla 
en honing  
 

€6,75   

Wrap met kipfilet 
Chilisaus, sla en  gebakken kipfilet, ui, 
champignons en paprika 
 

€6,75   



Broodje Cheeseburger sla, tomaat, komkommer, 
saus, ui, een runderhamburger en kaas 

€6,95   

Broodje Chickenburger   sla, tomaat, 
komkommer, saus, ui en een kippenburger 

€6,95   

Broodje Vegaburger sla, tomaat, komkommer, 
suas, 
ui en een vegaburger 

€6,95   

    
 

Panini`s Prijs Aantal  
Panini Vega  pestomarinade, mozzarellakaas, ui 
en 
Tomaat 

€5,95   

Panini toscane pestomarinade, salami, tomaat, 
ui,  
En mozzarellakaas    

€6,95   

Panini Tonino   tonijn, ui, tomaat en kaas €6,95   
Panini pollo pikante   chilisaus, pittig gekruid 
Kipfilet en kaas 

€6,95   

r 

Maaltijdsalade Prijs Aantal  
Salade met gerookte zalm  diverse soorten sla, 
tomaat, komkommer, ui zalm, croutons en 
dressing 

€7,95   

Salade met gebakken kipfilet  diverse soorten sla 
Tomaat, komkommer, ui, croutons, kipfilet en 
dressing 

€7,95   

Salade met geitenkaas  diverse soorten sla, 
tomaat, komkommer, ui geitenkaas, croutons en 
dressing 

€7,95 
 

  

Salade met carpaccio diverse soorten sla, 
tomaat, komkommer, ui, dressing, 
pijnboompitten, croutons,  kaas en carpaccio 

€8,95   

 

Schotels Prijs Aantal  
Hamburger schotel   een flinke hamburger op 
een broodje met sla, tomaat, ui, saus en frites 

€9,45   

Cheeseburger schotel een flinke hamburger 
op een broodje met sla, tomaat, ui, kaas en 
frites 

€9,95   

Chickenburger schotel  een flinke 
kippenburger op een broodje met sla, tomaat, 
ui, saus en frites 

€9,95   

Veganburger  een vega burger op een broodje 
met sla, tomaat, ui, saus en frites  

€9,95   

Kipspiesschotel   2 malse kipspiezen met 
satèsaus, frites en gemengde sla 

€9,95   

Varkenshaassatè schotel  met satèsaus, frites 
en gemengde sla 

€9,95   



Hamburger big melan een flinke hamburger 
op een broodje met sla, tomaat, ui, spek, 
cheddarkaas, saus en frites 

€9,95   

 

Dranken Prijs Aantal  
Petfles Coca Cola €2,75   
Petfles Coca cola zero €2,75   
Petfles Fanta Orange €2,75   
Petfles Chaudfontaine blauw  €2,75   
Petfles ijsthee sparkling €2,75   
Petfles ijsthee green €2,75   
Petfles ijsthee Blueberry €2,75   
Redbull €3,00   
Verse Jus d` orange €3,00   
Smoothie Aardbei-sinaasappel-yoghurt €4,25   
Smooyhie Framboos-mango-yoghurt €4,25                                                               
    

 


