NU OOK IN WERVERSHOOF!!

Vanaf nu kunt u bij onze vestigingen in Hoorn, Wervershoof
en Heerhugowaard terecht voor heerlijke afhaal gerechten!

Tasje vol lunch*...
* Tomatensoep of uiensoep
* Clubsandwiches of wrap

met keuze uit carpaccio, kip of brie
* Pakje melk of chocomelk

€ 12,50 P.P.

Tasje vol luxe broodjes*
* Tomatensoep of uiensoep
* Twee triangels (wit of bruin)

met carpaccio, tonijnsalade of kaas
* Pakje melk of chocomelk

€ 13,50 P.P.

* Tasje vol lunch en tasje vol luxe broodjes te bestellen tot 17.00 uur.

Bestel vóór 15.00 uur

En wij doen er een gratis cheesecake verrassing bij.
OPHALEN KUNT U NATUURLIJK LATER OP DE DAG.

Tasje vol koud...
* Caesar salade met kip
* Zalm Bonbon met yoghurtdressing
* Vitello tonnato, kalfsvlees met tonijnmayonaise
* Carpaccio met truffelmayonaise
* Surf & Turf, sushi met beef en garnaal
* Mini wrap met kip
* Nacho met cheddar kaas
* Stokbrood met aioli

€ 19,95 P.P.

Tasje vol gluten vrij
* Tomatensoep
* Carpaccio met truffelmayonaise
* Gerookte zalm met yoghurt dille
* Poké Bowl met kip
* Vitello tonnato
* Caprese à la Gewoon Lekker

met mozzarella, tomaat, gemarineerde courgette
* Glutenvrij broodje met Aiol

€ 22,50 P.P.

Kijk op onze website
voor meer heerlijke tasjes
en broodjes

Tasje vol warm...
* Tomatensoep of uiensoep
* Chicken wings
* Stukjes spare rib met knoflooksaus
* Kipsaté (2 stokjes) met pindasaus
* Frisse salade
* Stokbrood met aioli

Vrijdag, zaterdag en zond
ag
geopend van 12.00 tot 19
.00 uur.

Tasje vol voor kids
* Tomatensoep
* Kipnuggets
* Mini frikandellen
* Stukje spareribs
* Mini hamburger
* Stokbroodje met aioli

€ 9,50 P.P.

Tasje vol vega...
* Caesar salade
* Poké Bowl / Sushi salade
* Caprese à la Gewoon Lekker

met mozzarella, tomaat, gemarineerde courgette
* Mini tompouce met crème van brie en noten
* Stokbrood met aioli

€ 19,95 P.P.

€ 19,95 P.P.

Tasje vol lactose vrij
* Uiensoep
* Surf & Turf, sushi met beef en garnaal
* Gerookte zalm met wasabi mayonaise
* Poké Bowl met kip
* Caesar salade
* Nacho’s met salsa dip

€ 22,50 P.P.

* Spare ribs met knoflooksaus

€ 14,50

* Kipsaté met satésaus

€ 13,50

* Gebakken zalm

€ 14,50

* Truffelpasta (v)

€ 13,50

met Hollandiase saus

Bij alle gerechten zit stokbrood
huisgemaakte aioli en salade.

BESTELLEN KAN TELEFONISCH OP 085 902 04 90
HOORN: optie 1 daarna 2 - WERVERSHOOF: optie 1 daarna 3 - HEERHUGOWAARD: optie 1 daarna 1 daarna 1

NU OOK IN WERVERSHOOF!!

Vrijdag, zaterdag en zond
ag
geopend van 12.00 tot 19
.00 uur.

Vanaf nu kunt u bij onze vestigingen in Hoorn, Wervershoof
en Heerhugowaard terecht voor heerlijke afhaal gerechten!

Soep

Club sandwiches*
€ 4,00
€ 4,00

* Tomatensoep
* Uiensoep

Bij de soep zit een stokbroodje en huisgemaakte aioli.

Heerlijke broodjes*
U kunt kiezen uit wit of meergranen.

€
€
€
€
€
€
* Vitello Tonnato kalfsvlees met tonijn mayonaise €
€
* Gerookte zalm

* Kaas
* Oude Beemster kaas
* Boerenham
* Gezond
* Huisgemaakte tonijnsalade
* Carpaccio met truffelmayonaise

3,50
4,00
4,00
5,50
6,50
8,00
8,00
9,50

* te bestellen tot 17.00 uur.

Lekkere trek

Compleet met stokbroodje, aioli en salade.

Kijk op onze website
voor meer heerlijke tasjes
en broodjes

* Club kip met sla, bacon, ui, tomaat, ei,

komkommer en Hellmann’s mayonaise
* Club brie met sla, paprika, lente ui,
gekarameliseerde walnoten en honing dressing (V)
* Club carpaccio met rucola, Parmezaanse kaas,
truffelmayonaise en pijnboompitten
* Club zalm met sla, kruidenkaas, rode ui, ei
en yoghurt dilledressing

€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 10,50

Alle Clubs zijn met chips en salsa dip.
* te bestellen tot 17.00 uur.

* Wrap kip
* Wrap carpaccio
* Wrap vitello tonnato
* Wrap Brie (V)
* Zalm

Wraps

€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 10,50

Maaltijd salades

€ 8,50
* Zalm Bonbon (2 stuks)
* Vitello tonnato kalfsvlees met tonijnmayonaise € 8,50
€ 8,50
* Carpaccio met truffelmayonaise

* Spare ribs met knoflooksaus
* Kipsaté met satésaus (4 stokjes)
* Gebakken zalm met Hollandiase saus
* Truffelpasta (v)

Keuze uit wit of bruin.

€ 14,50
€ 13,50
€ 14,50
€ 13,50

* Poké Bowl, met keuze uit: kip, zalm of vega (V)
* Caesar salade met kip
* Salade Brie (V)

€ 9,50
€ 9,50
€ 8,50

Bij alle salades zit een stokbroodje en huisgemaakte aioli.

Lekker zoet
* Huisgemaakte cheesecake keuze uit 20 smaken

€ 3,50 p.punt - 4 voor € 10,00
00
* Proeverij van huisgemaakte cheesecake € 6,
50
* Huisgemaakte chocoladetaart € 3,
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