
BROODJES
Lever   
Halfom  
Roompaté €3,50 
Peperpaté €3,50 
Rosbief €3,75 
Chorizo €3,50 
Salami €3,25 
Salami Stofelotto €3,75 
Salami Ventricina €3,75 
Spianata €3,75 
Pastrami €3,75 
Parmaham €3,75 
Rauwe ham €3,75 
Ontbijtspek (gebakken) €3,25 
Ei €2,25 

Jonge kaas 
Belegen kaas 
Oude kaas 
Komijnen kaas 
Brie 
Roomkaas 
Ham  
Ham & kaas 
Gezond 
ham, kaas, sla, tomaat, komkommer, ei & saus 
Filet Américain 
Filet Américain speciaal  
filet, ui, ei, sla, tomaat, komkommer & saus 
Tartaar  
Tartaar speciaal  
tartaar, ui, ei, sla, tomaat, komkommer & saus  
Osseworst  
Pekelvlees  

Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op pistoletjes,
wij rekenen een meerprijs van €0,45 voor een stokbroodje, 
een waldkornbol, een Italiaanse bol, een olijvenciabatta, 
een rustico (wit of meergranen) en een rustico bonk.
Enige uitzondering is de gerookte zalm.

Eiersalade €3,25 
Kipkerrie salade €3,50 
Kipsaté salade €3,75 
Tonijnsalade €3,75 
Krabsalade €4,50 
Tonijn €4,00 
tonijn, sla & mosterdmayonaise  
Gerookte zalm €4,95 
gerookte zalm, roomkaas, sla, ei & komkommer 

Lunchtip €5,00
een olijvenciabatta met mosterdmayo, rosbief, rucola, Parmezaanse kaas,
Sud ‘n Sol tomaatjes en pijnboompitten  
Maandbroodje €5,00 
iedere maand weer een andere verrassing op een broodje naar keuze

Mozzarella €5,00 
een olijvenciabatta met pesto, mozzarella, tomaat & rucola   
Geitenkaas €5,25 
een bol naar keuze met zachte geitenkaas, uitgebakken spek, sla, tomaat & honing  
Parmaham Deluxe € 5,25 
een bol naar keuze met roomkaas, Parmaham, sla, tomaat & pijnboompitjes

Pastrami speciaal €5,25 
een bol naar keuze met mosterdmayo, pastrami, sla, Parmezaanse kaas, tomaat en augurk  
New Yorker € 5,25 
een bol naar keuze met mosterdmayo, mozzarella, pastrami, rucola, augurk,
Sud ‘ n Sol tomaatjes & pijnboompitjes  

LUXE BROODJES
Tonijn Deluxe €5,25 
een bol naar keuze met mosterdmayo, tonijn, sla, kappertjes, komkommer,
augurk & Sud ‘n Sol tomaatjes  
Carpaccio €5,50 
een olijvenciabatta met mosterdmayo, carpaccio, dressing, rucola, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten & Sud ‘n Sol tomaatjes  
Bella Donna €5,75 
een rustico met basilicumsaus, zachte pecorino, rucola & Sud ‘n Sol tomaatjes 
Pecorino de Pepe €5,75 
een rustico met olijfolie, peperpecorino, rucola & Sud ‘n Sol tomaatjes 
Diavoletta €5,75 
een rustico met basilicumsaus, jonge kaas, salami Ventricina (lekker pittig),
rucola, Sud ‘ n Sol tomaatjes  
Rustico di Parma €5,75
een rustico met basilicumsaus, mozzarella, Parmaham, rucola & tomaat  
 

WRAPS & SALADES
Wrap kip/spek €5,25 
een wrap met roomkaas, sla, tomaat, komkommer,
kipfilet, balsamico creme & uitgebakken spek  
Wrap tonijn €5,25 
een wrap met mosterdmayo, sla, tomaat, komkommer,
tonijn, kappertjes, augurk & Sud ‘n Sol tomaatjes  
Wrap carpaccio €5,50 
een wrap met mosterdmayo, carpaccio,
Parmezaanse kaas, rucola,
pijnboompitjes & Sud ‘n Sol tomaatjes  
Wrap gerookte zalm €5,95 
een wrap met roomkaas, sla, komkommer, ei,
gerookte zalm, kappertjes & wasabimayo 
Maaltijdsalade ham & kaas €6,95 
Maaltijdsalade kip €6,95 
Maaltijdsalade tonijn €7,95 
Maaltijdsalade gerookte zalm €8,95 

Uitsmijter €4,25 
Uitsmijter kaas €4,75 
Uitsmijter ham €4,75 
Uitsmijter spek €4,75 
Uitsmijter rosbief €5,25 
Uitsmijter ham & kaas €5,50 
Uitsmijter spek & kaas €5,50 
Uitsmijter rosbief & kaas €6,00 
Uitsmijter trio €6,50 
rosbief, ham & kaas  

EIERGERECHTEN

Al onze uitsmijters en omeletten worden geserveerd met
2 boterhammen

Omelet €4,25 
Omelet kaas €4,75 
Omelet ham €4,75 
Omelet champignons €4,75 
Omelet ham & kaas €5,50 
Omelet ham, kaas €6,25
& champignons  
Omelet gerookte zalm €8,50 


