BROODJES & SANDWICHES
……..THE AMERICAN WAY:
Philly Steak Sandwich:
Rustieke baguette met gegrilde rib-eye, sla, paprika, ui,
champignons en gesmolten italiaanse kaas, provolone

Mojo Pork Cubanos

€ 6,50

(origineel uit de film “CHEF” )

Mojo-gemarineerde, langzaam gegaarde schouderham met zwitserse kaas,
beenham, augurken , mosterd en sla op heerlijke gegrilde baguette

€ 6,50

Sloppy Joe
Op een rustieke witte bonk, , serveren wij een gerecht van rundergehakt met
diverse gebakken groenten, in een heerlijke huisgemaakte tomaten-worcestersaus
en krulsla

€ 6,50

…….. THE ITALIAN WAY:
Kip met Pizzaiolasaus
Een klassieker uit de italiaanse keuken, gegrilde kipfilet in huisgemaakte pizzaiolasaus,
geserveerd op een panini met krulsla

€ 6,00

Meatball Marinara
Italiaanse gehaktballetjes in tomatensaus, geroosterd broodje, met parmezaanse kaas

€ 6,00

Roast beef sandwich
Rustiek brood belegd met rosbief, mozzarella, tomaten, scherpe cheddar, in
brandy gewokte groene paprika, ui en knoflook, onder de grilpres

€ 6,50

Italian sandwich
Salami, mortadella, coppa, provolone, chorizo, olijven, tomaat,ui, mosterd en sla
op witte ronde bonk

€ 6,50

……..THE DUTCH WAY:
Club Sandwich bacon
Kipfilet en crispy bacon, tomaat, sla en mayo op gegrild casinobrood
Met naturel chips

€ 5,00

Club sandwich zalm
Gerookte zalm, bieslook, roomkaas, komkommer, rode ui en veldsla,
geserveerd op gegrild casinobrood met naturel chips,
of op BAGUETTE

€ 5,00

Piri Piri baguette
Baguette met kip piri piri, sla en pittige martinosaus

€ 5,00

Baguette tonijnsalade, uit eigen keuken
Rustieke baguette met huisgemaakte tonijnsalade met garnituur

€ 5,00

Baguette bretonse kipsalade
Baguette met een frisse kipsalade en krulsla

€ 5,00

Baguette gezond
Baguette, ham, kaas, sla, tomaat, komkommer, gekookt ei met remouladesaus

€ 5,00

Gehaktbal met ui
Rustiek meergranen baguette met runder gehaktbal met ui (warm/koud), sla en
saus naar keuze

€ 5,00

Baguette (vegetarisch)
Eiersalade, sla, komkommer, bieslook

€ 5,00

Baguette (vegetarisch)
Brie, sla, honing, walnootstukjes

€ 5,00

Baguette (vegan)
Gemengde sla., gewokte groenten: paprika, ui,
champignons en courgette met een dressing van citroenolie

€ 5,00

