
pain de paris 
 
Keuze uit wit, bruin of triangel

Koude broodjes
Broodje Gezond kaas 4,50
Broodje Gezond ham en kaas  4,75
Broodje Gezond kaas en ei 4,75
Broodje Gezond ham, kaas en ei 5,00

Broodje Tartaar 5,10
tartaar, ei, uitjes, sla en komkommer

Broodje Filet  5,10
filet, ei, uitjes, sla en komkommer

Broodje Filet de Parma 5,10
filet, ei, uitjes, sla en komkommer

Broodje Filet de Martino 5,10
filet, ei, uitjes, sla en komkommer 

Broodje Old Amsterdam 4,60
Old Amsterdam, sla, tomaat, komkommer,  
honing en walnoot

Broodje Brie  4,80
brie, sla, tomaat, komkommer, walnoot en honing

Broodje Eiersalade tip! 5,10
scharreleisalade, rauwkost, sla, tomaat  
en komkommer

Broodje Tonijnsalade 5,10
tonijnsalade, sla, komkommer, rode ui en kappertjes 

Broodje Kipkerriesalade 5,10
kipkerriesalade, sla en komkommer 

Warme broodjes
Broodje Gehaktbal 4,10
gehaktbal uit de jus

Broodje Warme Kip 6,50
Oosterse kip, sla, komkommer, taugé en bosuitjes

Broodje Warm Vlees 6,50
sla, komkommer en satésaus

Broodje Kipsaté      6,50
sla, komkommer en satésaus

Broodje Warme Beenham tip! 6,50
beenham, sla, tomaat, komkommer en  
honing/mosterd dressing

Broodje Hete Kip      6,50
met sla, komkommer en pikante saus

Broodje Surinaamse Kip 6,50
gemarineerde kip met garnering

Broodje Pikante Spek       5,00
met gebakken ui en chili

Broodje Kip Shoarma      6,50
met knoflooksaus

Broodje Braadworst      4,50
met mosterd en curry

Broodje Visburger 4,00
sla, komkommer en remouladesaus

 panini’s
 
Panini Classica 4,50
met ham en kaas                                                                                       
Panini Pollo   4,95
met kip, kaas, rode ui, bosuitjes en chilisaus  
Panini Brie  4,95
met brie, walnoot, honing en bosuitjes
Panini Bacon 4,95
met kaas, bacon, rode ui en bosuitjes

uitsmijters
Uitsmijter Kaas 7,00
2 sneden brood met 3 gebakken eieren, kaas en salade
Uitsmijter Ham en kaas 7,50
2 sneden brood met 3 gebakken eieren, ham, kaas 
en salade
Uitsmijter Kaas en bacon 7,50
2 sneden brood met 3 gebakken eieren, kaas, bacon 
en salade

LUNCHGERECHTEN EN STOKBROODJES



695

675

695

725
Frites Hete Kip
frites met gebakken kipdijreepjes, 
rode uienringen, Piri Piri-saus en een 
garnering van bosui

Frites Pulled Chicken

Frites Pulled Pork

frites met Pulled Chicken, smokey 
chickensaus, rode uienringen en een 
garnering van bosui

frites met Pulled Pork, rode  
uienringen, smokey BBQ-saus  
en een garnering van bosui

Frites Gyros
frites met gyrosreepjes, rode
uienringen, knoflooksaus en 
een garnering van bosui

topp ‘d potato en crispy chicken club

choose your crispy chicken

crispy chicken club
Kipnuggets (4/6/8/12 st.)                 2,50 / 3,75 / 4,75 / 6,95
Chickenwings (4/6/8/12 st.)           4,95 / 6,95 / 8,75 / 11,95
Chicken strips (4/6/8/12 st.)          4,95 / 6,95 / 9,45 / 12,50

Sharing boxes
6 stuks      7,95
8 stuks          9,95
12 stuks      11,95
Kies je saus:       1,00
Keuze uit California Hot BBQ en Kansas Red BBQ

Crispy Chicken burger: California hot bbq tip! 5,95
Crispy Chicken burger, sla, tomaat, rode ui, kaas en 
California hot bbq saus

 topp ‘d potato


