CATERING MENU LUNCH
BROOD IS DE BASIS
keuze uit speltbol bruin, meergranen of wit

6,5

pp

Falafel met tomaat, komkommer, rode peper, peterselie en rode ui
Gerookte zalm met tzatziki, veldsla en rode ui
Aziatisch gemarineerde kip met avocado, taugé, bosui, peppadew, kaas en nacho’s
Pikante tonijnsalade met avocado, gemsla, sriracha, frisse augurk en rode ui
Geitenkaas met een vleugje sinaasappel, walnoten, honing, balsamicostroop en rucola
Kipkerrie met seroendeng, gedroogde uitjes, tauge en augurk

Clubsandwich met avocado, geitenkaas, muhammara, courgette en peppadewmayonaise

VOEG TOE VOOR

+3,5

per item

Vers sap. Dagelijks wisselend met vers fruit en groenten
Huisgemaakt taartje. Wekelijks wisselend!

Croissant met huisgemaakte jam

VOEG TOE VOOR

+4,5

per item

Griekse yoghurt met Naturally granola, vers fruit, bloemenhoning

Huisgemaakte soep. Wekelijks wisselend

GEEN ZIN IN BROOD?
BESTEL EEN SALADE!

9

BLT-bowl. Bacon, Romeinse sla, trostomaatjes, ei , avocado, komkommer, pijnboompitten, feta,
peterselie en mosterdmayonaise
Falafel bowl. Falafel, peppadewmayonaise, gegrilde courgette, spinazie, yoghurt, tomaat, hummus,
munt, zoete aardappelchips, komkommer, kidneybonen en veldsla

CATERING MENU DINER
STAP 1. KIES EEN VAN DE
ONDERSTAANDE GERECHTEN

9,5

Kipburger. Italiaanse bol met tomaat, augurk, ui, peppadewmayonaise en zoete aardappelchips
Vega-burger. Met augurk, sriracha, rode ui, veganistische mayonaise en zoete aardappelchips
Green curry bowl. Geurige curry van diverse groenten. Geserveerd met rijst
Falafel bowl. Falafel, peppadewmayonaise, gegrilde courgette, spinazie, yoghurt, tomaat, hummus, munt, zoete
aardappelchips, komkommer, kidneybonen en veldsla
Parel-bowl. Parelcouscous, kurkuma, courgetti, avocado, zalm, rode ui, cottage cheese, citroen, peterselie,
sojabonen, rucola

STAP 2. KIES EEN EXTRA OPTIE OM
JE MAALTIJD UIT TE BREIDEN
*Stap 1 inbegrepen
•
•
•
•
•

Frisse salade
Brood met hummus
Zoete aardappelchips
Gegrilde groenten
Linzensoep

12,5

STAP 3. MAAK HET COMPLEET EN KIES JE
NAGERECHT OF LATE-NIGHT SNACK
*Stap 1 en stap 2 inbegrepen
•
•
•
•

Bananenbrood
Groentechips
Glutenvrije popcorn
Muesli bar

15
= Vega

= Vegan

