LUNCH SPECIALs

menu

Incl. drankje!

€7

Immunity
boosting

Maandag

Cafe op 2 sangria

Oriental Salade

€4

Woensdag

Limoncello tonic

€7

Broodje naar keuze

Aperol spritz
+ Cava piccolo
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Happie hou s bij jou drankje
Gratis hapje

Vrijdag

€8

Mimosa
+ Cava piccolo

Gratis hapje

Club sandwich

€8

Zondag

Dinsdag

Flammkuchen

Donderdag
Nacho’s

Zaterdag
Kipsaté & friet

Uitsmijter

Bij elk drankje!

WIFI WACHTWOORD : GASTCAFEOP2

ALLERGIEËN? LAAT HET ONS WETEN!

Stel je eigen tapas plankje samen - 3 tapas voor 12,50 - M.u.v. *

Broodjes

Met crème fraiche, kaas, rode ui en prei

Keuze uit wit of bruin
Gerookte zalm snippers
Met honey mosterddillesaus, rode ui, sla en
komkommer

5

Hete kip
Met huisgemaakte atjar,
gebakken uitjes en sla

5

Gezond
Met ei, kaas, tomaat,
komkommer, sla en honey
mosterd-dillesaus

5

Tosti’s

Kaas
Ham kaas
Pesto tomaat mozarella

3
3,50
4

Kroket
Twee ambachtelijke
kroke en op een
Italiaanse bol

5

Uitsmijter
Drie gebakken eieren
met ham en kaas op
sneetjes brood

7

Club sandwich kip
Met gegrilde kip, crispy
pance a, ei, komkommer,
tomaat, ui

7,50

Tot 17:00

BURGERS €8,50
Cafe op 2 burger
Onze huisgemaakte burger
met gebakken ei, crispy
pance a, ui, sla, tomaat en
komkommer op een
Italiaanse bol

Vega burger
Huisgemaakte vega pa y
met gebakken champignons,
taugé, augurk en paprika op
een Italiaanse bol met vegan
saus

Met sla en friet + 3,50

Flammkuchen

ALl DAY TAPAS
Biefstuk puntjes
Met soya saus

5

Tor lla chips
Met salsa

BBQ hotwings
4 hotwings

5

Kip saté
2 sate’s met of zonder
pindasaus

5,50

Cheesy nacho’s
Klein
Groot*

Varkens saté
5,50
2 sate’s met of zonder soya
saus
Indische gehaktballetjes
6 stuks met huisgemaakte
Atjar

4,50

Brood plank
Knapperig wit en bruin
brood met aioli en tomaten
tapanade

3

Funchi snacks
8 stuks

3

Bi ergarnituur*
Groot 24 stuks
Klein 12 stuks
Vegangarnituur*
Groot 24 stuks
Klein 12 stuks
Bi erballen
6 stuks
Vegan bi erballen
6 stuks

16
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18
10
5,50
6

Cafe op 2 Nacho’s
Met rundergehakt, kidney
bonen, mais en kaas
Klein
Groot*
Zalm Nacho’s
Met gerookte zalm
snippers en kaas
Klein
Groot*

3

4,50
7,50

4,50
7,50

4,50
7,50

Borreltrio
Nootjes, olijven en kaas
of fuet worst

3,50

Mini frikandellen
6 stuks

4

Vlammetjes
6 stuks

5

Kipnuggets
6 stuks

5

Classic
Met crème fraiche, kaas en
spek. Zonder ui en prei

8

Gerookte zalm
Met gerookte zalm snippers,
dille en verse rucola

8

BBQ chicken
Met gegrilde kipﬁlet en een
swirl van BBQ saus

8

Mexican
Met rundergehakt, kidney
bonen, mais en salsa

8

Veggie
Met champignons, tomaat,
olijven en verse rucola

8

Dubbel zo lekker
Twee smaken naar keuze op
èèn ﬂammkuchen

8,50

Pikant
Met pi ge runder salami en
jalapeño’s

8

Quatro ﬂammkuchi
Een deel Classic, Veggie,
Pikant en BBQ chicken op
èèn ﬂammkuchen

9,50

Salades

Vegetarische mini loempia’s 4
6 stuks
Kaasstengels
6 stuks

5

Por e friet

2,50

Oriental salad
7,50
Keuze kip of tofu
Gemengde sla, atjar, tomaat,
taugé, rijstnoedels,
kroepoek, gebakken uitjes
en sojadressing
Rode biet geitenkaas
3,50
salade
Rode biet, geitenkaas,
rucola, basilicum en honing
Groene salade
3,50
Gemengde sla met tomaat,
komkommer, ui en honey
mosterd-dillesaus

Desserts
Brownie
Chocolade brownie
met een bolletje

4

Appeltaart

4

Dame blanche
Vanille ijs, chocoladesaus,
chocolade rasp, slagroom
en een koekje

5

Bolletje ijs
2 bolletjes naar keuze;
- Aardbei
- Vanille
- Chocolade

4

Met slagroom? + 0,50

