Belegde broodjes

Bio-sandwiches

Warme broodjes

BRIELICIOUS 1-2-6-8-13

6.5

KING'S SANDWICH 1-3-4-5-6-7-8-11-13-14

11.5

Alle warme broodjes worden geserveerd op een
flaguette met ijsbergsla, tomaten, komkommer
en een mayosaus

OLD DUTCH 1-5-6-8-13

6.5

ITALIAN DELUXE 1-2-5-6-8-13

11.5

BROOD2DAY 1-4-5-6-8

8

KIP GRILLSAUS 1-4-5-6-8

7

KIP HOT & SPICY 1-4-5-6-8-11

7

BROODJE 040 1-4-5-6-8

7

TERIYAKI CHICKEN 1-4-5-6-8-11

7

BLT CHEESE 1-5-6-8-13

6.5

BACON VIBE 1-5-6-8-13

6

BEEF VIBE 1-5-6-8-13

7

BOEREN KIP 1-4-5-6-8-13

8

CHEESY CHICKEN

7

Boerenbrie met honing, gedroogde vijgen, walnoten en
gemengde sla

Oude kaas met roomboter, augurk, gekookt ei,
zongedroogde tomaten, gemengde sla en mosterdsaus

CAPRESE 1-2-5-6-8-13

Buffelmozzarella met tomaten, zongedroogde tomaatjes,
pesto- of pestomayonaise, rucola en kruiden

THE HEALTHY ONE 1-5-6-8-13

Jonge kaas met ham, tomaten, komkommer, gekookt ei,
rucola en smulkaas

CARPACCIO 1-2-5-6-8-13

Runder carpaccio met zongedroogde tomaatjes,
komkommer, parmezaanse kaas, pijnboompittenmix en
keuze uit: truffel- of pestosaus

ROASTED BEEF 1-2-5-6-8-13

Rosbief met zongedroogde tomaatjes, komkommer,
parmezaanse kaas, pijnboompittenmix en een truffel- of
pestosaus

MARTINO AMERICANO 1-4-5-6-8-11-13

7

7

8

7.5

Huisgemaakt krabsalade (van echte krab) met gerookte
zalm, avocado, gekookt ei, rucola en sesamzaadjes

Heerlijke serranoham met mozzarella, pesto, parmezaanse
kaas, zongedroogde tomaatjes en rucola

BOAL 1-2-4-5-6-8-13

Huisgemaakte eiersalade met rosbief, uitjes, parmezaanse
kaas, bacon, rucola en pijnboompittenmix

OH MY GOAT 1-2-8-10-13

Romige geitenkaas met gedroogde vijgen, walnoten, verse
aardbeien, honing en balsamico dressing

Filet americain met augurk, gekookt ei, uitjes, gemengde sla
en martinosaus

TRUFFEL CHICKEN 1-4-5-6-8-11-13

7

KIP DELUXE 1-4-5-6-8-11-13

8

STOCKHOLM SALMON 1-5-6-7-8-13

8.5

Koude kipreepjes met parmezaanse kaas, zongedroogde
tomaatjes, komkommer, rucola, pijnboompittenmix en
truffelsaus

2’DAYS TUNA 1-2-4-5-6-7-8-9-11

URBAN ONE 1-4-5-6-8-11-13

CARPACCIO 1-2-5-6-8-13

Runder carpaccio met zongedroogde tomaatjes,
komkommer, parmezaanse kaas, rucola,
pijnboompittenmix en keuze uit: truffel- of pestosaus

2DAY = VEGAN DAY 1-8

Royaal belegde sandwich met gegrilde groenten: paprika,
courgette en champignons, gemengde sla, zongedroogde
tomaatjes, rucola, quinoa, sesamzaadjes, hummus en een
huisgemaakte tomaten tapenade

7

Huisgemaakte eiersalade met gemengde sla, tomaat en
komkommer

2’DAYS KINGSCRAB 1-3-4-5-6-7-8-11-14

Huisgemaakte surimi-krab salade met gemengde sla,
tomaat en gekookt ei

6

7

Keuze uit een witte of bruine baguette, Italiaanse bol,
boerenbol, flaguette, speltbrood of glutenvrij brood

Gebakken kipreepjes met grillsaus

Gebakken kipreepjes met hot & spicy saus

Extra pittig gebakken kipreepjes met huisgemaakte
kerriesaus

Kip met tauge, lente ui, sesamzaadjes en teriyakisaus

11.5

12

Bacon, tomaat en gesmolten kaas

Gebakken ei met bacon en gesmolten kaas

Gebakken ei met rosbief en gesmolten kaas

11.5

Gebakken kip met champignons, uitjes, bacon en
gesmolten kaas

Gebakken kipreepjes met gesmolten kaas

Tosti’s

Ontbijt
Tot 12 uur

Huisgemaakte tonijnsalade met gemengde sla, gekookt ei,
augurk en zongedroogde tomaatjes

2’DAYS EGGSALAD 1-5-6-8-4-13

11.5

Een royaal belegde sandwich met avocado, tomaten,
quinoa, rucola, verse basilicum, zongedroogde
tomaatjes, sesamzaadjes, mosterd dille dressing en een
huisgemaakte tomaten tapenade

Koude kipreepjes met tomaten, bacon, avocado, rucola,
smulkaas en honing mosterd dressing

Gerookte zalm met smulsaus, ijsbergsla, komkommer,
gekookt ei, rode uienringen en mosterd dille dressing

10.5

11.5

THE VEGGIE ONE 1-6-8

Gerookte kip met jonge kaas, avocado, gekookt ei, rucola,
quinoa en sesamzaadjes en smulkaas

6

Gebakken kipreepjes met ei, bacon, kaas

BREAKY DELUXE

Biologische brood, vers gebakken omelet, roomboter
croissant met jam, een plankje met diverse soorten
beleg en een drankje naar keuze: jus d’orange, kop koffie,
cappuccino of thee

BREAKY QUICK

15.5

2 geroosterde boterhammen met een roerei, gebakken
bacon, sla, komkommer, tomaat, een mayonaise sausje en
een lekkere muffin erbij

Allergenen: 1) Gluten 2) Noten 3) Schaaldieren 4) Selderij 5) Ei 6) Mosterd 7) Vis 8) Sesam 9) Pinda 10) Sulfiet 11) Soja 12) Lupine 13) Melk 14) Weekdieren

KIDS CLASSICS 1-4-11-13

5

TOSTI 040 1-4-5-6-8

7

Ham & kaas

7

Stokbroodje met jonge kaas, sla, tomaat, komkommer,
smulkaas, een versgebakken omelet en een drankje naar
keuze: kop koffie, cappuccino of thee

BREAKY HANGOVER

Keuze uit casino wit of boeren bruin brood

Extra pittige kip met een cupje
huisgemaakte kerriesaus

OH MY GOAT 1-2-8-10-13
9

) Vegan

Geitenkaas met honing,
walnoten en gedroogde vijgen

7

ITALIAN DELUXE 1-2-5-6-8-13

7

BRIELICIOUS 1-2-6-8-13
Brie met honing, walnoten en
gedroogde vijgen

6

Serranoham met mozzarella, pesto,
parmezaanse kaas, rucola en
zongedroogde tomaatjes

Flat bread

Koude dranken
Coca cola / zero

2.75

Chaudfontaine rood

Sprite

2.75

Chaudfontaine blauw 2.75

Fanta

2.75

Fuze tea

orange
cassis

Bitter lemon

2.75

Tonic

2.75

sparkling black
green tea
mango kamille
black peach

Verse jus d'orange
groot
klein

Ginger beer

2.75

Chocomel

Heineken 0.0

2.75

Appelsap

Red Bull

3.25

Ice coffee
café frappé

5.5

groot
Klein

Fristi
Ice coffee
cookie & cream

2.75
2.75

TRUFFEL CHICKEN 1-4-5-6-8-11-13

Koude kipreepjes met zongedroogde tomaat,
komkommer, parmezaanse kaas, pijnboompittenmix en
truffel dressing

Rosbief met zongedroogde tomaatjes, komkommer,
parmezaanse kaas, pijnboompittenmix, rucola en truffel
dressing

4
3
2.75
3,75
2.75
2.75
5.5

2.5

Chai latte

4

Koffie XL

4.5

Hot chocolate

4

Cappuccino

3

Verse munt thee

3.5

Cappuccino XL

5.5

Verse gember thee

3.5

Thee specials

rooibos, engelse melange,
bosbessen, groene thee,
marokko munt, earl grey

9

FUNGHI 1-4-5-6-8-11-13

Gebakken champignons, rucola, parmezaanse kaas,
zongedroogde tomaatjes, en truffelsaus

9

OH MY GOAT 1-2-8-10-13

Romige geitenkaas met gedroogde vijgen, walnoten,
rucola, verse aardbeien, honing en balsamico dressing

9

2DAY = VEGAN DAY 1-8

Gegrilde paprika, courgette, champignons, gemengde
sla, zongedroogde tomaatjes, rucola, quinoa,
sesamzaadjes hummus en huisgemaakte tomaten
tapenade

2.5

Home made drinks
Bio smoothie

5.5

Espresso double

3.5

Latte macchiato

4

Lovely Green
Berry bomb
Hawaiian

Café latte

3

Haver, - of sojamelk

+0,25

Yoghurt smoothie

5

slagroom

+0,50

Home made iced tea

3.5

Original
Lemon
Maracuja

Pinkie's pastry
Appeltaart

5

Koffie met gebak

7

Worteltaart

5

Muffin (diversen)

3

Chocoladetaart

5

Croissant

2

Red velvettaart

5

Worstenbroodje

2

Allergenen: 1) Gluten 2) Noten 3) Schaaldieren 4) Selderij 5) Ei 6) Mosterd 7) Vis 8) Sesam 9) Pinda 10) Sulfiet 11) Soja 12) Lupine 13) Melk 14) Weekdieren

13.5

CAPRESE 1-2-5-6-8-13

13.5

GEBAKKEN KIP 1-4-5-6-8

13.5

KIP DELUXE 1-4-5-6-8-11-13

13.5

FUNKY FISH 1-5-6-7-8-13

15.5

OH MY GOAT 1-2-8-10-13

13.5

2DAY = VEGAN DAY 1-4-8

13.5

TERIYAKI CHICKEN 1-4-5-6-8-11

13.5

Runder carpaccio met zongedroogde tomaatjes, rucola,
komkommer, parmezaanse kaas, pijnboompittenmix, en
keuze uit: truffel- of pestosaus

Buffelmozzarella met tomaten pesto, pestomayonaise
parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes, rucola en
Italiaanse kruiden

Warme kip met grillsaus, tomaat, komkommer, gekookt
ei, augurk en mayodressing

Koude kipreepjes met tomaten, bacon, avocado, rucola
en honing mosterd dressing

Gegrilde paprika, courgette en champignons, gemengde
sla, zongedroogde tomaatjes, rucola, quinoa,
sesamzaadjes, hummus en een cupje huisgemaakte
tapenade

Warme kipreepjes met teriyaki saus, taugé, lente ui en
sesamzaadjes

Welcome to the club
CLUB DELUXE 1-4-5-6-8-11-13

10

STOCKHOLM CLUB 1-3-4-5-6-7-8-11-13-14

12

3 geroosterde boterhammen met gerookte kip, jonge
kaas, bacon, tomaat, komkommer, gekookt ei, ui, mayodressing, cocktailsaus en chips

Home made Mocktails
Sparkling raspberry
Sparkling passionfruit

CARPACCIO 1-2-5-6-8-13

Romige geitenkaas met gedroogde vijgen, rucola,
walnoten, verse aardbeien, honing en balsamico
dressing

Dag soep met biologisch brood en kruidenkaas 5.5
gemaakt met verse ingrediënten.

Aardbei banaan
Mango banaan

Geserveerd met heerlijk bilogisch brood en kruidenkaas

Gerookte zalm met avocado, tomaat, komkommer,
quinoa, sesamzaadjes en een mosterd dille dressing

Soep van de dag

Koffie

2

9

9.5

ROASTED BEEF 1-2-5-6-8-13

Warme dranken

Espresso

Salades

5.5

) Vegan

3 geroosterde boterhammen met gerookte zalm,
huisgemaakte krabsalade, gekookt ei, avocado, rucola,
sesamzaadjes en chips

