TAKE AWAY
VANAF 11/5

VICTORIESTRAAT 3
2300 TURNHOUT

SOEPEN ( inclusief broodje )

WARME GERECHTEN

Tomatensoep

medium € 5.30

large € 7.00

Spaghetti ( klein )

€ 7.20

Aspergesoep

medium € 5.30

large € 7.00

Spaghetti ( groot )

€ 9.80

Soep van de chef

medium € 5.30

large € 7.00

Ook verkrijgbaar per liter

€ 8.00 ( brood niet inbegrepen )

BOKES ( voltarwebrood )
Jonge Gouda, tomaat, wortel, ijsbergsla, mayo

CROQUE MONSIEUR
Croque monsieur met garnituur

€ 6.80

Croque uit het vuistje

€ 5.70

€ 4.80

Kip, ijsbergsla, wortel, tuinkers, eitje, currymayo

€ 4.80

Boke met nutella en banaan

€ 4.80

Tonijn, tomaat, ansjovis en rode ui

€ 4.80

ZOET
Muffin vanille

€ 2.30

Muffin chocolade

€ 2.30

VERSE BROODJES ( wit/meergranen/ciabatta )

Warm appeltaartje + slagroom

€ 4.90

Brusselse wafel met suiker

€ 5.60

Gegrilde kip, ijsbergsla, komkommersnippers,
wortel, parmezaanse kaas, pestomayo

€ 5.90

Fruitsalade

€ 5.00

Gezond : tomaat, cresson, wortel,
komkommersnippers, légumaise

€ 5.70

Effi Delight, gerookte zalm, rode ui

€ 6.00

Serrano, rucola, tappenade, gekonfijte tomaatjes

€ 5.90

Sinaasappel ( vers geperst )

€ 4.40

Huisgemaakte krabsla met tomaat en cresson

€ 5.90

Sinaasappel, banaan, ananas ( vers geperst )

€4.90

Brie met appel en honing

€ 5.90

Sinaasappel, mango, banaan ( vers geperst )

€ 4.90

Huisgemaakte tonijnsla, tomaat, ansjovis en rode ui

€ 5.90

Sinaasappel, appel ( vers geperst )

€ 4.40

Mozzarella, tomaat, ui, pesto

€ 5.90

DRANKEN

Koffie, thee en frisdranken ook meeneem verkrijgbaar
Broodje

Smos

Iced latte

€ 3.20

Préparé

€ 5.50

€ 6.20

Koekoekbier 4 flesjes ( blond of donker )

€ 9.50

Kaas of hesp

€ 5.00

€ 5.70

Huiswijn : wit, rood of rose

€ 9.00

Kaas en hesp

€ 5.50

€ 6.20

Cava 20 cl

€ 7.00

Martino

€ 5.90

€ 6.60

Cava 75 cl

€ 12.00

SALADES ( inclusief broodje )
Gegrilde kip, rucola, appel, gekonfijte tomaatjes

€ 15.20

Slaatje met spek, appel, frambozenazijn,
pijnboompitten, rozijnen en amandelen

€ 15.20

Slaatje met mozzarella, tomaat, rode ui,
extra vierge olijfolie

€ 15.20

Gemengde sla, tonijn, ansjovis, ui en ei

€ 15.20

Gemengde sla, geitenkaas, pijnboompitten, rozijnen,
honing en stukjes gecarameliseerde amandelen

€ 15.20

Slaatje met gerookte zalm, ei en yoghurtsausje

€ 15.20

Onze producten mogen niet
ter plaatse genuttigd worden.
Bestellen kan ter plaatse of telefonisch
op het nummer 014/41 94 73 of 0475/98 91 20
Bellen vanaf 09.00h
Afhalen tussen 10.00 - 15.00h
#shoplocal

