LUNCHKAART
LATE BREAKFAST
Toast it

4,50

Schaaltje vol seizoensfruit

Cheesy Chicken

7,50

Tuna melt

8,00

Bêêêêh

7,50

Baby eat your greens

8,00

Gerookte kip, rode ui, gesmolten cheddar en bbq saus
Huisgemaakte tonijnsalade met rode ui, mosterd
mayonaise en olijfolie

Geroosterd wit brood met boter en honing

Pitamientjes

Broodje met:

Lauwwarme zachte geitenkaas met walnoten en honing

5,00

Warme gegrilde groenten op een laagje hummus

Kwark!

6,50

Croquette

6,50

Banananana

6,50

Kip het meest veelzijdige stukje…

7,00

Diep in de zee

8,00

Kwark of soja kwark met granola

Banaan pannenkoekjes met verse banaan, honing en
walnoten

2 runderkroketten met grove mosterd
Gerookte kip, pijnboompitten, pesto en rucola
Broodje gerookte zalm met roomkaas

een ei hoort erbij

Toffe tosties

* op wit of bruin brood

Avocadeau

7,50

Zalmmmmm

8,00

2 gepocheerde eitjes en avocadospread

Geklutst ei met gerookte zalm

Popey

7,50

Precies goed eitje

6,50

Boerenomelet met verse spinazie

2 gekookte eitjes, oude of jonge kaas, mayonaise en
bieslook

Extra Large

6,50

Rosbief van de buren

7,50

3 gebakken eieren met kaas en/of kalkoenham

Gebakken ei met rosbief

Rijst, tofu, cherry tomaatjes, edamame boontjes, paprika,
komkommer, mango, nori vel en sesamzaadjes

Veni Vidi Vici

Little gem, romaine sla, ei, croutons, parmezaanse kaas,
caesar dressing en kip of gebakken zalm (+2,50)

Pulled Chicken Party

Pulled chicken, mango, avocado, rode ui, ijsbergsla,
romige yoghurtdressing en sesamzaadjes

Carpaccio 2.0

Carpaccio, rucola melange, pompoenpittenmix en truffelmayonaise of pesto

5,00

Di Mario

5,50

Oeh, das pittig!

5,50

Ham en kaas

Pesto, tomaat en mozzarella
Cheddar, gerookte kip en sambal

Slurpen mag!
Uiensoep

5,00

Mercimek

5,00

Linzensoep op Turkse wijze

Voor de kids
Pannenkoekjes

5,00

Dubbelop

2,50

Broodje knak

2,50

Gemaakt van ei en banaan, gezoet met honing

Healthy-de-Pealthy
#Instaproof poké bowl

De Klassieker

10,50

6,50

Boterham met pindakaas en banaan of chocopasta en
aardbei
Zacht bolletje met runderknakworstjes en ketchup

Joey doesn’t share food... but we do!
8,50

9,50

Lunchplateau voor 2 - vlees

19,50

Lunchplateau voor 2 - vis

23,50

Lunchplateau voor 2 - vega

17,50

Lunchplateau voor 2 - mix

19,50

