
 

 



 

Lunch 1  
Prijs: €9,50 per persoon exclusief 9% btw 
 

• 1 Hard broodje per persoon waarbij wij een assortiment maken met onderstaande 
soorten beleg  
- Kaas, sla, komkommer en tomaat(vega) 
- Filet Americain met rode ui 
- Huisgemaakte beenhamsalade 
- Kipfilet met groene pesto 

• 1 Zacht broodje per persoon waarbij wij een assortiment maken met onderstaande soorten beleg 
- Achterham 
- Fricandeau 
- Kipfilet 

• 1 Stuk handfruit 
 

 
 
Lunch 2  
Prijs: €11,50 per persoon exclusief 9% btw 
 

• 2 Harde broodjes per persoon waarbij wij een assortiment maken met onderstaande soorten beleg 
- Kaas, sla, komkommer en tomaat(vega) 
- Filet Americain met rode ui 
- Huisgemaakte beenhamsalade 
- Kipfilet met groene pesto 

• Huisgemaakte pomodorisoep 
• 1 Stuk handfruit 

 
 
 

 
 



 

Lunch 3  
Prijs: €15,00 per persoon exclusief 9% btw 
 

• 2 Harde broodjes per persoon waarbij wij een assortiment maken met 
onderstaande soorten beleg 
- Kaas, sla, komkommer en tomaat(vega) 
- Filet Americain met rode ui 
- Huisgemaakte beenhamsalade 
- Kipfilet met groene pesto 

• 1 Luxe mini sandwich per persoon waarbij wij een assortiment maken  van onderstaande soorten  
- Gerookte kip, roomkaas, spek, tomaat en mosterd-dillesaus 
- Rundercarpaccio, roomkaas, sla, pijnboompitjes, truffelmayonaise en Grana Padano 
- Gerookte zalm , roomkaas, komkommer, sla en mosterd-dillesaus 

• Huisgemaakte pomodorisoep 
• 1 Stuk handfruit 

 
Lunch 4  
Prijs: €15,50 per persoon exclusief 9% btw 
 

• 1 Hard broodje per persoon waarbij wij een assortiment maken met onderstaande soorten beleg 
- Kaas, sla, komkommer en tomaat(vega) 
- Filet Americain met rode ui 
- Huisgemaakte beenhamsalade 
- Surimisalade 

• 2 Luxe mini sandwiches per persoon waarbij wij een assortiment maken van onderstaande soorten 
- Gerookte kip, roomkaas, spek, tomaat en mosterd-dillesaus 
- Rundercarpaccio, roomkaas, sla, pijnboompitjes, truffelmayonaise en Grana Padano 
- Gerookte zalm , roomkaas, komkommer, sla en mosterd-dillesaus 

• Roomsoep van suikermaïs met gerookte kipfilet 
• Broodje Van Dobben kroket met graanmosterd 
• 1 Stuk handfruit 

 

Lunch 5 



 

Prijs: €16,50 per persoon exclusief 9% btw 
 

• 2 Luxe mini sandwiches per persoon waarbij wij een assortiment maken van 
onderstaande soorten  
- Gerookte kip, roomkaas, spek, tomaat en mosterd-dillesaus 
- Rundercarpaccio, roomkaas, sla, pijnboompitjes, truffelmayonaise en Grana Padano 
- Gerookte zalm , roomkaas, komkommer, sla en mosterd-dillesaus 

• 1 Mini broodje per persoon waarbij wij een mix maken met onderstaande soorten beleg 
- Tonijnsalade met mais, avocado, mosterd-dille dressing en een crumble van cashewnoten 
- Old Amsterdam met rucola en mosterd-dillesaus 

• Geitenkaassalade met biet en bramen 
• Burrata met gedroogde tomaatjes en basilicum 
• Amuseglaasje met vers fruit 

 

 
Lunch 6  
Prijs: €15,00 per persoon exclusief 9% btw 
 

• 2 Luxe mini sandwiches per persoon waarbij wij een assortiment maken van onderstaande soorten 
- Gerookte kip, roomkaas, spek, tomaat en mosterd-dillesaus 
- Rundercarpaccio, roomkaas, sla, pijnboompitjes, truffelmayonaise en Grana Padano 
- Gerookte zalm , roomkaas, komkommer, sla en mosterd-dillesaus 

• 3 Mini broodjes per persoon waarbij wij een assortiment maken met onderstaande soorten beleg 
- Tonijnsalade met mais, avocado, mosterd-dille dressing en een crumble van cashewnoten 
- Old Amsterdam met rucola en mosterd-dillesaus 
- Filet Americain  
- Eiersalade met uitgebakken spekjes 

• Fruitsalade 


