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Ovenverse belegde broodjes 
Klassiekers 
 
              Wit/bruin     meergr   mini  mini meegr 
 
Broodje met hesp, kaas of kip 2,90 € 3,40 €  2,00 € 2,50 € 
Eén saus naar keuze of boter  
 
 
Broodje met préparé of vleessla of kipcurry of tonijnsla  
of krabsla of kaas & hesp  3,00 € 3,50 €  2,20 € 2,70 € 
 
 
Broodje Martino    3,30 € 3,60 €  2,60 € 3,00€ 
Bereide américain, augurken, uitjes, martinosaus 
met of zonder extra tabasco 
 
Broodje gerookte zalm  4,10 € 4,40 €  2,70 € 3,20 € 
Gerookte zalm, kruidenkaas, ui, tuinkers 
 
 
Extra club/smos groentjes   + 0,70 € 
Extra grote baget wit of bruin  + 0,60 €  
Extra saus      + 0,50 € 
 
	

Koude Specials 
    
              Wit/bruin     meergr   mini  mini meegr 
 
De Veggie     4,10 € 4,40 €   2,70 € 3,20 € 
Huisgemaakte humus, gegrilde groenten,   
zongedroogde tomaten, parmesan, rucola 
 
De Kasseistamper   4,10 € 4,40 €   2,70 € 3,20 € 
Américain natuur (100 % rundsvlees), kappertjes, parmesan, rucola 
 
Het Geitenkaasje    4,10 € 4,40 €   2,70 € 3,20 € 
met vijgenkonfijt en rucola  
 
Spekbek     4,10 € 4,40 €   2,70 € 3,20 € 
Ontbijtspek, kaas, tomaten, sla en vinaigrette 
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Ovenverse belegde broodjes 
 
 
     Wit/bruin     meergr   mini  mini meegr 
 
Mozzarella    4,10 € 4,40 €  2,70 € 3,20 € 
met pesto, zongedroogde tomaten en rucola 
 
Serrano     4,10 € 4,40 €  2,70 € 3,20 € 
met pesto, zongedroogde tomaten, parmesan en rucola   
 
Brie      4,10 € 4,40 €  2,70 € 3,20 € 
met honing en rucola 
 
Rosbief    4,10 € 4,40 €  2,70 € 3,20 € 
Met tartaat, ei, tomaat en salade 

 
Warm belegde broodjes 
        
         Wit/bruin          meergr  
Broodje omelet natuur        5,00 €  5,50 €  
Broodje bacon & cheddar        5,00 €  5,50 €  
 met gebakken ui, tomaat en rucola 
Broodje omelet met zalm   5,50 €  6,00 € 
Broodje omelet met spek   5,50 €  6,00 € 
 
Omdat onze omeletjes à la minute gebakken worden, is dit niet beschikbaar in mini 
broodjes wegens te kleine hoeveelheid. Onze omeletjes worden à la minute 
gebakken, bedankt voor je geduld hiervoor.  
 

Pastabar 
Penne of spaghetti 
 
         TAKE OUT EAT IN  EAT IN GROOT 
Bolognaise:        5,50 €  7,50 € 9,50 € 
Arrabiata:          6,00 €  8,00 € 10,00€ 
Pesto:            6,00 €  8,00 € 10,00€ 
Kaas:         + 0,50 € 
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Panini 
 
Kaas & Hesp    3,80 € 
Bolognaise     5,80 € 
met verse tomaten en kaas 
Kip Andalouse    5,80 € 
met mozzarella en ananas 
Mozzarella     5,80 € 
met zongedroogde tomaten, pesto en rucola 
Brie      5,80 € 
met appel, honing & rucola 
Spek, Curry, Mango   6,00 € 
Met verse tomaten, gebakken uitjes & kaas 
Serrano     6,00 € 
met mozzarella zongedroogde tomaten, pesto en rucola 
Zalm      6,00 € 
met kruidenkaas, ui en tuinkers 
Geitenkaas     6,20 € 
met vijgenkonfijt en rucola 
 
Extra groente of stuk fruit:   +0,30 € 
Extra saus:      +0,50 € 
 

Kroks 
Uit het vuistje: ter plaatse of om mee te nemen 
....................................... 
enkel kaas:  2,40 € 
enkel hesp:  2,40 € 
kaas & hesp:  2,60 € 
saus:    +0,50 € 
 
Ter plaatse te eten 
....................................... 
Enkele krok kaas & hesp met groentjes:     6,00 € 
Dubbele kroks kaas & heps met groentjes:   7,00 € 

   met ananas:     + 0,50 €/croque 
    met een eitje bovenop    + 0,80 €/croque 
Enkele krok met zalm kruidenkaas:    7,50 € 
Enkele krok bolognaise       8,50 € 
 Dubbele portie:        + 1 € 
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Salades 
 
Ook om mee te nemen 
Al wat er op een broodje kan, kan ook in een potje.  
Bij onze slaatjes krijg je steeds een half stukje brood mee en saus naar keuze. 
  
        TAKE OUT/ EAT IN 
De simpele salad        
sla, tomaten, komkommer, wortel en ei       4,50 € / 5,50 € 
 
De fancy salads  
De simple groentenversie (4,50 of 5,50 €)  maar met extra toppings.  
Keuze uit: 

     
- Kaas of hesp:     +O,50 € 
- Kaas én hesp of kip:   +1,00 € 
- Zalm, kruidenkaas & tuinkers:  +1,50 € 
- Brie, appel, honing & rucola  +1,50 € 
- Mozzarella, pesto, zongedr  
       tomaten & rucola    +1,50 € 
- Serrano, mozzarella, pesto,  
      zongedr tomaten & rucola    +2,00 € 
- Geitenkaas, rucola, konfijt    +2,00 € 
- Americain natuur, kappertjes, tartaar +2,00 € 

  
De Caesar salad      6,50 € / 7,50 € 
sla, komkommer, ei, kip, ansjovis, parmesan en caesar dressing  
 

Dagsoep met brood 
Alleen tijdens de koude dagen    3,80 € 
(temperatuur < 6° C )  
Ook om mee te nemen.  
Extra brood       + 0,50 € 
  

Hartige tussendoor  
 Worstenbroodje      2,20 € 
 
 
 

 
 

OPEN VAN MA-DOND 8U - 17U – WOE & VRIJ TOT 14U30 - TIJDENS 
SCHOOLVAKANTIES OPEN VANAF 10u tot 14u 


