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Marktzicht
B RAS S E RI E

Lunchkaart

Lunch wordt geserveerd van 10:00 tot 17:00 uur.
Heeft u allergiën of dieetwensen laat het ons dan weten.

Belegde broodjes

Keuze uit baguette wit of bruin, Italiaanse bol, waldkorn, boerenbrood wit of bruin
Jong belegen kaas € 4,00
Oude kaas € 4,50
Beenham € 4,00
Ambachtelijke kipfilet € 4,60
Rosbief € 4,95
Gekookt ei € 4,00
Gebakken ei € 4,00

Luxe belegde broodjes

Keuze uit baguette wit of bruin, Italiaanse bol, waldkorn, boerenbrood wit of bruin
Lekker Healthy € 6,95
Gemengde sla, tomaat, komkommer, ei, avocado, kaas, kipfilet, yoghurtdressing
Carpaccio Special € 7,95
Onze runder-carpaccio is huisgemaakt van de runderhaas.
Geserveerd met gemengde sla, pijnboompitten, croutons, parmezaanse kaas, truffelmayonaise
Entrecote Carpaccio € 7,95
Licht gegaarde entrecote met wasabi-mayonaise, gedroogde uitjes en pijnboompitten
Vitello € 7,80
Huisgemaakte rundermuis, gemengde sla, pijnboompitten, croutons, tonijnmayonaise
Fresh Salmon € 7,95
Gemengde sla, gerookte zalm, komkommer, citroenmayonaise
Tuna € 6,95
Gemengde sla, tomaat, ui, aangemaakte tonijn met kappertjes.
Veggie Geitenkaas € 6,95
Gemengde sla, geitenkaas, walnoten, honingmosterd dressing
Pulled Chicken of Pulled Pork € 7,95
Keuze uit bereiding met satésaus of ketjapsaus

Vegan & vegetarisch

Vegan Loempia’s € 6,80
Glasnoedels, champignons, wortel en tauge met chili-ketjapsaus
Pizzabaguette € 6,80
Met paprika, tomaat, ui, tapenade en oude kaas
Avocado Eggs € 6,50
Gevulde avocado met ei gegarneerd met ui en parmezaanse kaas (kan ook vegan)
Vega Burger € 9,95
Vegan-burger op een portobello met sla, tomaat, komkommer en wasabimayonaise

Broodplank

Lunchmomentje € 9,50
Mini broodje hamburger, mini broodje Vitello, soep van de dag en salade
Vega Lunchmomentje € 9,50
Vegaburger, groentespiesje, tomatensoep en salade

Uitsmijters

Keuze uit boerenwit of boerenbruin
Salt & Pepper € 7,00
Boerenbrood met drie spiegeleieren
La Fromage € 7,30
Boerenbrood met drie spiegeleieren en kaas
Strammer Max € 7,50
Boerenbrood met drie spiegeleieren, ham en kaas
Delicious Fish € 8,80
Boerenbrood met drie spiegeleieren en zalm
The Indian € 7,60
Boerenbrood met 3 spiegeleieren, cheddar, rode peper en tomatenketchup
Chef’s Special € 8,50
Boerenbrood met 3 eieren, sucuk (knoflookworst), kaas, paprika en ui

Panini’s

Salmon € 8,50
Zalm, geitenkaas, rucola en pesto
Caprese € 7,50
Mozzarella, tomaat, basilicum, Italiaanse kruiden
Tuna Fish € 8,00
Tonijn, cheddarkaas, tomaat, ui en rucola

Tosti’s

Cheesy € 3,80
kaas
Naturel € 4,00
Ham, kaas
Tropical € 4,20
Ham, kaas en ananas
Croque Madame € 5,00
Ham, kaas, spiegelei
Italian style € 5,95
Pantosti salami, kaas, zongedroogde tomaat, olijven, ui, tapenade

Broodje uit de frituur
Croquettes € 6,80
Boerenbrood, twee kroketten

Frikandel speciaal € 6,50
Boerenbrood, gesneden frikandel, ui, mayonaise, curry

Salades

Alle salades worden geserveerd met stokbrood
Greek style € 8,00
Gemengde sla, fetakaas, avocado, tomaat, komkommer, olijven, ui, yoghurtdressing
Oosterse kip € 8,70
Gemengde sla, kip, tomaat, komkommer, olijven, ui, croutons, pijnboompitten, yoghurtdressing
Sea Salad € 9,50
Gemengde sla, gamba’s, tomaat, komkommer, olijven, ui, tomatendressing
Marocco salad € 8,00
Couscous met gemengde sla, paprika, tomaat, ui, ei en kruidendressing

Soepen

Alle soepen zijn huisgemaakt en worden geserveerd met stokbrood
Uiensoep € 5,00
Tomatensoep € 5,00
Soep v.d. week € 5,00

Kleine genieter

Friet met snack € 5,00
Keuze uit: frikandel of kipnuggets, geserveerd met appelmoes
Pannenkoek € 4,50
Met een verrassing
Poffertjes €4,50
Met poedersuiker
Boterham € 2,00
Keuze uit jam of nutella

