
Wij bezorgen 100% elektrisch!

 Koffi  e / thee  € 2,25 

 Verse muntthee  € 3,00 

 Espresso  € 2,25 

 Cappuccino  € 2,50 

 Latte macchiato 
  regular, hazelnoot, caramel en vanille + 0, 50 

 € 3,00 

 Koffi  e verkeerd  € 2,75 

 Dubbele koffi  e  € 3,75 

 Dubbele espresso  € 3,75 

 Warme chocomel 
  met verse slagroom + 0, 75 

 € 2,50 

 Irish coff ee 
  een warme drank van koffi  e, Ierse whiskey en verse room 

 € 5,25 

 Café Español 
  een warme drank van koffi  e, Tia Maria en verse room 

 € 5,25 

 Caff è Italiano 
  een warme drank van koffi  e, amaretto en verse room 

 € 5,25 

 Cafe Français 
  een warme drank van koffi  e, Grand Marnier en verse room 

 € 5,25 

Gebak
 Bossche bol 
  de enige echte van "Jan de Groot" 

 € 3,30 

 Diverse gebak 
  neemt u gerust een kijkje in de gebaksvitrine! 

 € 2,85 

 Brusselse Wafel 
  Belgische wafel met warme kersen en slagroom 

 € 4,25 

Koude Dranken
 Coca Cola 
  regular,  zero 

 € 2,30 

 Fanta 
  Cassis,  Orange 

 € 2,30 

 Sprite  € 2,30 

 Rivella  € 2,30 

 Fïnley 
  Bitter Lemon, Tonic, ginger ale 

 € 2,30 

 Lipton 
  Lemon,  Green Tea 

 € 2,40 

 Chaudfontaine 
  Blauw,  Rood 

 € 2,30 

 Chocomel/Fristi  € 2,25 

 Melk (dagvers) 
  halfvolle melk, karnemelk 

 € 2,00 

 Vers geperste Jus klein  € 3,00 

 Vers geperste Jus groot  € 4,50 

 Appelsap  € 2,50 

 Vitaminebom 
  karnemelk met vers geperste jus 

 € 3,50 

 Smoothies 
  Aardbei-Banaan,  Ananas-Mango 

 € 3,95 

 Milkshake 
  kijk in onze ijsvitrine voor de smaken 

 € 3,95 

Alcoholhoudend
 Premium Pilsener 0,3 l  € 2,50 

 Premium Pilsener 0,5 l  € 4,00 

 Wijnen 
  merlot rode wijn, chardonnay witte wijn, moesel, Rosé 

 € 3,75 

 Port  € 3,25 

 Likeuren 
  Whiskey, Bacardi, Amaretto, Grand Marnier, Tia Maria 

 € 4,25 

LunchPlankje
Keuze uit vlees of vis of vegatarisch  € 9,95 

 Vlees 
  Broodje Filet Americain, Broodje Serranoham, Broodje Vleeskroket 

 Vis 
  Broodje Zalm, Broodje Tonijnsalade, Broodje Garnalenkroket 

 Vegatarisch 
  Broodje Eiersalade , Broodje Mozzarella, Broodje Kaaskroket 

Warme Dranken Koude Dranken



 Huisgemaakte eiersalade 
  Tomaat met rood uitje 

 € 5,00 

 Gezond 
  Kaas, ham, sunfl owersaus, ei, tomaat en komkommer 

 € 6,00 

 Filet americain 
  ui, ei, kappertjes, truff elmayo en augurk 

 € 6,00 

 Huisgemaakte tonijnsalade 
  zongedroogde tomaat, rode ui en komkommer 

 € 6,50 

 Carpaccio 
  oude kaas, pittenmix en truff elmayo 

 € 7,75 

 Gerookte zalm 
  rode ui, komkommer, tomaat en kruidenroomkaas 

 € 8,25 

 Cajun kip 
  pitte kipstukjes en cajunsaus 

 € 7,50 

 Warme beenham 
  met een honing- mosterd sausje 

 € 7,00 

 Sunfl ower warm 
  pittige kipstukjes, ketjap saus, paprika, ui en champignons  

 € 7,50 

 Warme brie of geitenkaas 
  uit de oven met honing en walnoten 

 € 7,00 

 Broodje boeuf 
  malse biefstukreepjes met champignons en een romige ketjapsaus 

 € 8,50 

 Clubsandwich kip 
  gerookte kip, spek, ui, tomaat, ei, komkommer, en een sunfl ower 

sausje 

 € 8,25 

 Clubsandwich sea 
  gerookte zalm, tonijnsalade, tomaat, ui, komkommer ei en roomkaas 

 € 8,75 

 Panini kip 
  pittige kipstukjes, oude kaas en cajunsaus 

 € 6,00 

 Panini tuna melt 
  tonijnsalade, ceddar, ui en jalapeño's 

 € 6,00 

 Tosti ham/kaas  € 4,00 

 Tosti hawaï  € 4,25 

 Huisgemaakte vlamtosti 
  met pittig gehakt, oude kaas en chilli 

 € 4,50 

 Tomaten-groentesoep 
  brood en kruidenboter 

 € 4,75 

 Verse dagsoep 
  brood en kruidenboter, vraag onze bediening naar de dagsoep 

 € 5,00 

 Broodje van de chef 
  gerookte ribeye, tomaat, spekjes, sunfl ower saus, ui en truff el 

 € 8,25 

 Uitsmijter  
  ham, kaas, op bruin of wit brood 

 € 7,75 

 Uitsmijter sunfl ower 
  kaas, spek, paprika, ui, champingnons, op bruin of wit brood 

 € 8,25 

 Franse uitsmijter 
  spek, ui en gesmolten brie 

 € 8,25 

 Uitsmijter carpaccio 
  oude kaas, pittenmix, pestomayo, op bruin of wit brood 

 € 8,25 

 Brabantse kroketten  
  twee vleeskroketten op bruin of witbrood 

 € 6,75 

 Hamburger sunfl ower  
  100% rundvleesburger, ui, spek, ceddar, bbq saus, tomaat, 

komkommer en een gebakken eitje 

 € 8,00 

 Dagschotel 
  vraag onze bediening naar de dagschotel 

 € 10,00 

 Kipsaté 
  malse kipstukjes, satésaus, frites en salade 

 € 12,50 

 Pasta carbonara 
  spek, ui, ei en parmazaanse kaas 

 € 9,50 

 Pasta zalm 
  gerookte zalm , oude kaas, italiaanse kruiden, mosterd en room 

 € 9,50 

 Boeuf ondeugend 
  malse biefstukreepjes met champignon in ketjaproomsaus, friet en 

salade 

 € 13,95 

 Caesar salade 
  gerookte kip, spek, ei, tomaat, ui en Caesardressing 

 € 10,50 

 Salade carpaccio 
  oude kaas, pittenmix, ui, tomaat, komkommer en truff elmayo 

 € 10,50 

 Salade kip 
  pittige kipstukjes afgeblust met ketjap, champignons, ui paprika en 

een honing-mosterd-dressing 

 € 10,50 

 Salade zalm 
  gerookte zalm, tomaat, ui, kappertjes, komkommer en een honing-

mosterd dressing 

 € 10,50 

 Salade geitenkaas 
  geitenkaas, tomaat, walnoten en een honing-mosterd-dressing  

 € 10,50 

 Salade noorse garnaaltjes 
  rode ui, tomaat, komkommer en cocktailsaus 

 € 10,50 

 croque sunfl ower 
  tosti ham/kaas met bechamelsaus, friet en sla 

 € 8,50 

 Bourgondische bitterballen 
  8 stuks 

 € 5,00 

 Kipfi letchunks 
  8 krokante malse kipnuggets 

 € 5,00 

 Gemengde snacks 
  8 gemende frituurhapjes met brander mayonaisse 

 € 5,00 

 Garnalenkroketjes 
  4 garnalenkroketjes van cas spijkers met een remouladesausje 

 € 6,50 

 Broodplankje 
  breekbrood met verschillende dipjes 

 € 4,50 

 Brabants worstenbroodje  € 2,75 

 Saucijzenbroodje  € 2,75 

 Croissantje  
  met jam en roomboter 

 € 4,00 

 Croissantje ham en kaas 
  warm croissantje ham/kaas 

 € 4,50 

 Nacho's mexican 
  gekruid gehakt, ui, paprika, guacamole, kaas, crème fraîche en 

jalapeño's 

 € 6,50 

 Frietje sunfl ower 
  huisgekruid frietje met een sunfl ower sausje 

 € 3,95 

 4 uurtje 
  verschillende lekkernijen op een plankje zoals brood met dipjes, 

gemende snacks , brie geitenkaas en truff el salami

 € 7,00 

Kids
 Broodje hagelslag/pindakaas  € 2,75 

 Broodje knakworst  € 3,00 

 Broodje frikandel/kroket  € 3,00 

 Frietje frikandel/kroket  € 3,75 

 Frietje met chicken chunks  € 3,75 

 Frietje mayo  € 3,00 

 Poff ertjes met poedersuiker  € 4,25 

 Nutella kids muffi  n  € 1,95 

u kunt kiezen uit een bruine of witte pistolet, italiaanse bol of waldcornbol +0,50

BitesLunch gerechtenBroodjes Tosti’s Soep

 € 7,50 

 € 7,50 

 € 7,50 

 € 7,50 
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