Luxe broodjes

Broodjes keuze: rustique bruin, rustique wit, stokbrood bruin,
stokbrood wit, meergranen triangel, Italiaanse bol (meerprijs €1,-).
Gezond
Ham, kaas, boerenlandsalade, gemengde sla, tomaat, komkommer en ei.

€ 7,25

Carpaccio classico
Gerookte biefstuk, pijnboompitten, zongedroogde tomaatjes, parmezaanse kaas,
gemengde sla en truffelmayonaise.
Kip pesto
Groene pesto, gemarineerde kipfilet, pijnboompitten, zongedroogde tomaatjes,
gemengde sla en pesto mayonaise.
Vitello tonnato
Kalfsfricandeau, kappertjes, zongedroogde tomaatjes, gemengde sla en
tonijnmayonaise.
Caprese
Groene pesto, tomaat, buffelmozzarella, gemengde sla en pijnboompitten.

€ 8,95

Zalm
Petrella, gerookte zalm, komkommer en gemengde sla.

€ 8,95

Join the Club sandwich
Gemarineerde kip, bacon, avocado, gemengde sla, tomaat, komkommer, ei en chips.

€ 8,95

Warme gerechten

€ 7,95
€ 8,95
€ 7,95

Pasteitje
Kippenragout en frietjes

€ 9,95

Soep van de dag
Soep gericht op het seizoen met heerlijk boerenbrood.

€ 4,25

Hete kip
Kipreepjes met pittige saus, komkommer, gemengde sla, chili mayonaise,
frietjes en salade.
Geitenkaas rauwe ham
Geitenkaas, Kempische ham, gemengde sla, walnoot en honing.

€ 9,95

2 kroketten op brood
Keuze uit vleeskroket, garnalenkroket en groentekroket.
mix: €8,95 en 2x garnaal €8,95
Uitsmijter klassiek
3 Eieren met boeren brood, keuze uit: ham, serrano ham of kaas.

€ 6,95

Uitsmijter Sjans
3 Eieren met boerenbrood met ham, kaas, gebakken spek, champignon en ui.

€ 8,95

Broodje bal
Gehaktbal met boerenland salade en mosterd-dillesaus.

€ 7,25

€ 7,95

€ 7,95

Sjans keuze stress

Hou je ook van variatie en kan je soms niet kiezen, dan is dit het ideale lunchconcept voor jou
Keuze uit de luxe broodjes en de warme gerechten.
Maak 2 of 3 keuzes en die vormen samen een gevarieerde lunch.
Wij serveren elk lunchgerecht op een boeren brood wit of bruin.

2 keuzes
€ 8,50

3 keuzes
€ 11,25

Onze Sjans keuze tip: pak een trio
1x soepje, 1x garnalenkroket en 1x carpaccio classico

Salades

Met vers boerenbrood bruin of wit
Geitenkaas
Geitenkaas met rode pesto stokbrood uit de oven, walnoot, honing, tomaat,
komkommer, gemengde sla en balsamico dressing.
Carpaccio
Gerookte biefstuk, pijnboompitten, zongedroogde tomaatjes, rode ui,
parmazaanse kaas, gemengde sla, komkommer en truffeldressing.
Zalm
Gerookte zalm, pijnboompitten, rode ui, ei, gemengde sla, tomaat,
komkommer en een lichte knoflookdressing.

€ 8,95
€ 9,95
€ 10,25

Tosti’s

Geserveerd op wit of bruin boerenbrood met garnering
Ham kaas: met huisgemaakte tosti saus.

€ 4,95

Hawai: ham, kaas, ananas en tosti saus.

€ 5,25

Italiaanse tosti: groene pesto, olijven, salami, tomaat, mozzarella en tomatenketchup.

€ 5,75

Spaanse tosti: oude kaas, serrano ham, pijnboompitten en zongedroogde tomaatjes.

€ 5,75

Vega: geitenkaas, honing, pijnboompitten.

€ 5,75

Ham kaas: met kippenragout en champignons.

€ 6,50

Kinder: Nutella, banaan, geserveerd met M&M’s en een bakje slagroom.

€ 4,50

