
Warme dranken:

Koffie   
Espresso   
Café au lait   
Cappuccino   
Latte macchiato  
Thee   
Munt Thee   
Warme chocolademelk  
Glas melk   
Koffie/cappuccino kaart 10 stuks  
Toefje slagroom 

Warme dranken:

Warme chocolademelk  

Koffie/cappuccino kaart 10 stuks  

Koude dranken:

Coca-cola / Coca-cola zero / Fanta / cassis / 7-up   
Fuze Tea Zero / Peach / Green  
Chaudfontaine plat of bruisend 
Appelsap   
Jus d’orange 
Verse jus 4,1
Chocolademelk  
Fristi   
Ranja 
Rivella   

Specials
Gebak* 
Koek* 

* U kunt een keuze maken uit ons uitgebreide 
assortiment in de winkel.

per
stuk6,95

Warme beenham

Lunchroom
KAART

Marc Oonk

Maar weinig mensen weten dat wij in al onze 

producten alleen pure ingrediënten toepassen, 

geen kunstmatige E-nummers, alles is

puur natuur. 

Onze medewerkers hebben stuk voor stuk passie 

voor het vak, ze besteden dagelijks veel zorg 

aan het ambachtelijk bereiden van brood, 

banket en patisserie en dat is terug te vinden banket en patisserie en dat is terug te vinden 

in de kwaliteit van onze producten. in de kwaliteit van onze producten. 

Wij zien je graag terug in onze lunchroom.Wij zien je graag terug in onze lunchroom.

Een moment van rust en gezelligheid.Een moment van rust en gezelligheid.

Geniet ervan!

2,80Koffie

0,60
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Gezond - 
Tuinkruiden spread, ham, kaas, kom-
kommer, tomaat, ei rauwkost salade, 
sellerie

Geitenkaas - 
Mosterd-dille, geitenkaas (eventueel 
gebrand), rauwkost salade, bacon, 
honing, gekarameliseerde walnoot

Roombrie - 
Tuinkruiden spread, roombrie, bacon, 
gekarameliseerde walnoten, honing,  
rauwkorst salade en eventueel
balsamico crème

Mozzarella - 
Pesto spread, mozzarella, tomaat, 
rauwkorst salade, pijnboompitjes,
balsamico, peper en zout

Carpaccio - 
Pesto spread, carpaccio, rauwkost 
salade, parmezaanse kaas, 
pijnboompitjes, balsamico crème, 
peper en zout

Warme kip - 
Italian spread, warme kip met ketjap 
en sesam, taugé, rauwkost salade, 
pinda kokos crumble

Tonijnsalade - 
Tuinkruiden spread, tonijn, rauwkost 
salade, rode ui, kappertjes

Eiersalade - 
Tuinkruiden spread, eiersalade,
rauwkost salade

Warme brie - 
Tuinkruiden spread, brie, gebakken 
bacon, gekarameliseerde walnoten, 
honing, balsamico

Gerookte zalm - 
Tuinkruidenkaas, gerookte zalm, 
rauwkorst salade, gemarineerde 
kappertjes 

Warme beenham - 
Italian spread, beenham gebakken in 
mosterd-dillesaus, rauwkost salade

Filet Americain - 
Italian spread, filet americain,
rauwkost salade, rode ui ringen,
peper en zout  

Italian spread, warme kip met ketjap 
en sesam, taugé, rauwkost salade, 

Tuinkruiden spread, tonijn, rauwkost 

Tuinkruiden spread, eiersalade,

Tuinkruiden spread, brie, gebakken 
bacon, gekarameliseerde walnoten, 

Italian spread, beenham gebakken in 
mosterd-dillesaus, rauwkost salade

Gezond

Filet Americain

Gerookte zalm

Mozzarella

Roombrie

Warme beenham

Warme Hap:

Saucijs 
Saucijs speciaal 
Vegetarische saucijs  
Pizza Focaccia 

Bechamel Focaccia  
Boerengehakt stokje 
Croissant Ham kaas  
Tosti Ham kaas  

Belegde broodjes:

Keuze uit 3 soorten broodjes:
Pave wit, Pave bruin en Focaccia

Heeft u een allergie? Vraag één van onze 
medewerkers voor de allergenen informatie.

OONK - 5105 - Menukaart 2022 v02.indd   2-3OONK - 5105 - Menukaart 2022 v02.indd   2-3 14-01-2022   12:0914-01-2022   12:09




