Welkom bij

Verse producten maken onze kaart rijk en divers,
maar vooral erg SMAKELIJK! Alle gerechten bereiden
wij met zorg en aandacht. Naast onze reguliere kaart
hebben we iedere maand ook een aantal maandspecials
die met de seizoenen mee veranderen.

IETS LEKKERS BIJ DE KOFFIE
Wilt u iets lekkers bij de koffie? Wij hebben heerlijk huisgemaakt
gebak. We hebben iedere dag de favorieten: appeltaart, monchou
boterkoek en brownie, maar ook dagelijks nog een wisselend
aanbod. Benieuwd, vraag het aan een van onze medewerkers of
neem een kijkje in onze vitrine.

OPENINGSTIJDEN
dinsdag t/m zaterdag 10:00 - 17:00 uur
(let op: onze keuken sluit om 16:00 uur)

Wat gezellig dat je er bent!
Smakelijke groet,

TEAM LUNCHERIJ SMAKELIJK
www.luncherijsmakelijk.nl
040 298 8585

DRANKEN
THEE
2.40
Wij serveren thee van Evans & watson. Aan de theesoorten
worden uitsluitend natuurlijke essences en aroma’s toegevoegd.
Bekijk onze theekaart.

VERSE THEE
3.00

MUNT / GEMBER en/of CITROEN

KOFFIE

Onze koffie is een volle medium roasted 100% Arabica bonenmelange. Zorgvuldig en langzaam gebrand in een traditionele
trommelbrander volgens de “slow roasting” methode.
KOFFIE
CAPPUCCINO		
ESPRESSO

2.40
2.65
2.40

DUBBELE ESPRESSO
LATTE MACCHIATO
KOFFIE VERKEERD

3.60
3.00
2.85

Al onze koffie’s zijn cafeïnevrij te maken (+ 0,25)
Wil je een siroop in je koffie? Vraag naar de smaken (+0,50)

LATTE SPECIALS / CHOCO SPECIALS 4.50
CHOCODROOM:
chocoladesiroop / stukjes brownie / slagroom / chocoladesaus
STICKY FUDGE:
caramelsiroop / stukjes fudge / slagroom / caramelsaus
CRUNCHY HAZEL:
hazelnootsiroop / krokante nootjes / slagroom / chocoladesaus
APPLE PIE:
appeltaartsiroop / crumble / slagroom / kaneel / appeltaartsaus

DRANKEN
WARME CHOCOMEL
WARME CHOCOMEL

2.75

MET SLAGROOM

+ 0.50

FRISDRANKEN
COCA COLA
COCA COLA ZERO
FANTA
SPRITE
CASSIS
FUZE TEA
FUZE TEA GREEN
CHAUDFONTAINE
BLAUW / ROOD

2.45
2.45
2.45
2.45
2.45
2.50
2.50

BITTER LEMON
TONIC
RIVELLA
CHOCOMEL
FRISTI
APPELSAP
VERSE JUS d’ORANGE

2.70
2.70
2.70
2.50
2.50
2.50
3.50

2.45

WIJNEN
3,75

WIT DROOG / ZOET / ROOD / ROSÉ

BIEREN
HERTOG JAN: 5.1%
HOEGAARDEN WIT: zacht en fris 4.9%
RADLER LEMON: fris & fruitig, een echte dorstlesser 0.0%
JUPILER ALCOHOLVRIJ: toegankelijk en zacht 0.0%
LEFFE BLOND: vleugje bitterheid 6.6%
LEFFE BRUIN: authentiek abdijbier 6.5%
LEFFE TRIPEL: hoge gisting en bitter 8.5%
LIEFMANS FRUITESSE: on the rocks, fris & zoet 3.8%

(25 cl)
(30 cl)
(25 cl)
(25 cl)
(33 cl)
(33 cl)
(33 cl)
(25 cl)

2.60
3.50
3.00
2.60
4.00
4.00
4.00
3.50

THEEKAART
GROENE THEE

ZWARTE THEE

SENCHA
2 min.
Alleen de jongere malse blaadjes
worden gebruikt voor deze thee en
geven het een karakteristieke verfijnde Japanse smaak: licht en zacht.

ENGLISH BREAKFAST
3 min.
English Breakfast is een krachtige
aromatische en bloemige theemelange met thee uit China, Assam
& Ceylon.

CHINA JASMIJN
2 min.
Samengesteld van groene thee en
verzamelde nachtbloeiende jasmijn.

EARL GREY
3 min.
Klassieke Earl Grey met het
kenmerkende bergamot-aroma.

GREEN EARL GREY
3 min.
Deze groene thee heeft een aangenaam droge afdronk met slepende
citrus zoetheid.

LOVELY STRAWBERRY
5 min.
Een combinatie van de sappige
smaak van zoete aardbeien met de
robuuste smaak van zwarte thee.

FORTUNATE (bio)
5 min.
Een combinatie van groene sencha
en jasmijnthee. Framboos, zonnebloem- en vlierbesbloesem zijn
gebruikt om de smaak te intensiveren.

SPICY CHOCOTRUFFLE
3 min.
Aan één van de beste Ceylon- en
Zuid Indiase zwarte thee zijn cacao,
witte chocoladestukjes, pepers en
kruiden toegevoegd. Lekker zoet.

GREEN GINGER
LEMON NATURALLY
5 min.
Frisse groene thee met gember.
Voor een pittige, zoete smaak zijn
stukjes gember en citroenschil aan
toegevoegd. met tonen van sinaasappelschil en zonnebloembloesem.

ENGLISH CARAMEL
3 min.
Zwarte thee uit Assam en China met
romige zoete karamelstukken

WITTE THEE

OOLONG

PAI MU TAN
3 min.
Een Chinese witte thee van uitmuntende kwaliteit met een milde
aangename bloemige smaak.

FINE CHINA
3 min.
Halfgefermenteerde China-thee
tussen groen en zwart in.
Licht bloemig zacht en zoet.

WHITE MEDDOW
3 min.
Combinatie van Pai Mu Tan, groene
darjeeling Fog Tea Lung Ching,
Jasmine Jade Pearl en kokosvlokken.

PEACHY GOJI BERRY
3 min.
Een heerlijk fruitige
oolong thee met papaja, perzik, goji
bessen en vijgenschilfers.

BLACK FORESTFRUIT
5 min.
Deze bosvruchtenthee is een gearomatiseerde vruchtenthee met hibiscus.

THEEKAART
ROOIBOS

KRUIDENTHEE

ROOIBOS
5 min.
Rooibos thee een goede keuze voor
degene die zich wil ontdoen aan
gewoontes vol met cafeïne. Ervaar
rooibos in haar puurste vorm.

ELDERFLOWER GINGER
5 min.
Bloemachtige kruidenthee met
vlierbessen, vlierbesbloemen, kardemom, kaneel, tulsikruiden, gember,
gemalen peper en kaasjeskruid.

AFRICA’S STAR
5 min.
Een licht zoete rooibos thee met
stukjes rozijn, appel, sinaasappelschil, amandel en kaneel.

BLOCK THAT STRESS
5 min.
Cafeïnevrije kruidenthee met citroengras, maretak, berkenblad, brandnetelblad, sint-janskruid en ginko bladeren.

APRICOT GOJI BERRY
5 min.
Apricot Goji Berry is vol van smaak
en bevat stukjes abrikoos, cranberry, granaatappelbloesem, goji
bes, rozenbottel, duindoornbes,
kaasjeskruidbloesem, kiwi, ginsengwortel en lavendelbloesem.

REGENERATION
5 min.
Met appel en citroensmaak. Voor het
verfrissende effect zijn er rozenbottel,
citroengras en gember aan de pittige
ingrediënten kardemom, kruidnagel
en venkel toegevoegd.

MANGO PAPAJA
GREEN HONEYBUSH
5 min.
Een frisse en zoete kruidenthee met
onder andere mango, sinaasappel,
papaja, korenbloembloesem, rozenbloemblad en goudsbloembloesem.

VRUCHTENTHEE
GOJI BLOODY ORANGE
6 min.
Mix van goji bessen, bloedsinaasappel,
stukjes appel, gember, sinaasappel,
saffloerbloesem en rozenblad.
TROPISCHE VRUCHTEN
6 min.
Stukjes hibiscusbloesem, rozijnen,
appel, rozenbottel, ananas en papaja.
WILDE KERSEN
6 min.
Stukjes kersen, appel, rozenbottel,
rozijnen en hibiscusbloesem.

FRIENDLY MATÉ
5 min.
Yerba Maté thee in combinatie met
sinaasappelschillen en citroengras.
SPICY MORINGA (bio)
Met vanille en specerijen.

6 min.

KAMILLE
6 min.
Ontstekingsremmend en kalmerend.
Helpt bij spijsverteringsklachten,
tegen misselijkheid en bevordert de
nachtrust.
ROZENBOTTEL
5 min.
Vol vitamine C (en A, B1, B2, kalium)

PU ERH
3 min.
PU ERH
Aardse smaken en een vetverbrandende eigenschap en wordt daarom vaak
gebruikt als ondersteuning bij een dieet.

RUSTIEK BROOD
2 SNEDEN WIT OF MEERGRANEN

GEIT IN EEN WARM JASJE
warme geitenkaas / spek / choggiabiet
pecannoten / huisgemaakte dressing

9.95

CARPACCIO
rundercarpaccio / zongedroogde tomaatjes / pitten mix
parmezaanse kaas / sla melange / truffelmayonaise

9.95

B&B
warme brie / appel / walnoot / sla melange / balsamico

8.95

SCHIJF VAN 5
ham / kaas / ei / komkommer linten / tomaat
wortel / sla melange / kerriemayonaise

8.95

VIKINGBROOD
MARTINO SPECIAAL
filet american / rode ui / augurk / ei
zongedroogde tomaatjes / sla melange / martino saus

8.95

TUNIS TUNA
huisgemaakte tonijnsalade / rode ui / salsa van tomaat
sla melange / harissa-mayonaise

8.95

SRIRACHA CHICKEN
crispy chicken tenders / komkommer linten
sla melange / sriracha-mayonaise / radijs

8.95

LUNCHPLANKJE

Klein kopje tomatensoep* / een gemengde salade
3 mini broodjes
Keuze uit: brie / martino / gegrilde kip / carpaccio / tonijnsalade
10,95
*maandsoep i.p.v. tomatensoep tegen meerprijs

= vegetarisch of kan vegetarisch gemaakt worden.
Heeft u een voedselallergie? Vraag naar de mogelijkheden.

RUSTIEKE SANDWICHES
WIT OF MEERGRANEN
GESERVEERD MET ZOETE AARDAPPEL CHIPS

CLUB SMAKELIJK
kipfilet / kaas / uitgebakken bacon / spiegelei
tomaat / komkommer / sla melange / kerriemayonaise

9.95

AVOCADO STYLE
avocadosmash / gegrilde aubergine & tomaat
choggiabiet / pitten mix / roomkaas

9.95

BRIE ROYAAL
brie / gegrilde courgette / uitgebakken bacon
gekarameliseerde rode ui mayonaise / sla melange

9.95

FOCACCIA’S UIT DE OVEN
GESERVEERD MET EEN GEMENGDE SALADE EN HUISGEMAAKTE TOSTI-SAUS

CLASSIC
ham / kaas

6.95

ITALIA
gehakt / paprika / jalapeno pepers / cheddar kaas

7.95

VEGGIE
roomkaas / gegrilde groenten / tomaat

6.95

SPICY TUNA
tonijn / rode ui / jalapeño pepers / cheddar kaas

7.95

= vegetarisch of kan vegetarisch gemaakt worden.
Heeft u een voedselallergie? Vraag naar de mogelijkheden.

RUNDERBURGERS
STEAKHOUSE FRITES EN MAYONAISE BIJ TE BESTELLEN VOOR 3 EURO

CLASSIC
bacon / cheddar kaas / sla / tomaat / rode ui
augurk / huisgemaakte burgersaus

10.95

TRUFFEL
gebakken champignons / sla / tomaat / rode ui
parmezaanse kaas / truffelmayonaise

10.95

MEXICAN STYLE
guacamole / salsa / sla / tomaat / augurk / jalapeño pepers

10.95

SALADES
GESERVEERD MET BROOD OF FRITES

SCAMPI
scampi’s / appel / rode ui / pittenmix
huisgemaakte dressing

12,95

WARME GEIT
geitenkaas / pecannoten / choggiabiet
gegrilde groenten / balsamico azijn

12.95

WARME KIP
gegrilde kipfilet / wortel julienne / champignons
pitten mix / kerrie mayonaise

11.50

CARPACCIO
rundercarpaccio / parmezaanse kaas / pitten mix
truffelmayonaise / zongedroogde tomaat

12.95

VEGAN GRILL
quinoa / choggiabiet / gegrilde aubergine & courgette
zoete aardappel

10.50

= vegetarisch of kan vegetarisch gemaakt worden.
Heeft u een voedselallergie? Vraag naar de mogelijkheden.

SOEPEN
GESERVEERD MET BROOD EN ROOMBOTER

TOMATENSOEP
basilicum olie / runderballetjes

5.95

MAANDSOEP
bekijk de maandkaart

EIERGERECHTEN
WIT OF MEERGRANEN
GESERVEERD MET EEN GEMENGDE SALADE

UITSMIJTER’S (2 eieren)
ham of kaas
6.95
kaas / ham
6.95
ham of kaas / bacon
7.45
kaas / ham / bacon
7.95
BOERENOMELET

OMELET
ham of kaas
kaas / ham
ham of kaas / bacon
kaas / ham / bacon

met verschillende groenten

7.95
7.95
8.45
8.95
8.45

LEKKER BOURGONDISCH
12 UURTJE
klein kopje tomatensoep*
2 sneden rustiek brood
kroket / spiegelei / ham-kaas
gemengde salade
10.95

of

OER HOLLANDS
2 rundvleeskroketten
2 sneden rustiek brood
mosterd
gemengde salade
8.25

*maandsoep i.p.v. tomatensoep tegen meerprijs

= vegetarisch of kan vegetarisch gemaakt worden.
Heeft u een voedselallergie? Vraag naar de mogelijkheden.

KIDS
KINDERTOSTI
ham / kaas / ketchup

3.95

POFFERTJES
poedersuiker

3.95

SOEPJE
klein kopje tomatensoep / runderballetjes
(maandsoep i.p.v. tomatensoep tegen meerprijs)

3.00

STEAKHOUSE FRITES
mayonaise of ketchup

3.00

WORSTENBROODJE

3.50

FINGERFOOD
LEUK OM TE COMBINEREN

na 14:00 uur

ZOETE AARDAPPELCHIPS

4.50

BROODPLANKJE

5.95

BITTERBALLEN 4 stuks

2.75

UIRINGEN 4 stuks

3.50

VIETNAMESE LOEMPIA’S 4 stuks

3.50

MOZZARELLASTICKS 4 stuks

3.50

KIPKLUIFJES 4 stuks

4.00

SATEH YAKITORI 4 stuks

4.50

= vegetarisch of kan vegetarisch gemaakt worden.
Heeft u een voedselallergie? Vraag naar de mogelijkheden.

TO GO
Liever je bestelling meenemen? Dat kan!
Onze gerechten zijn ook beschikbaar voor afhaal.

ONZE SOCIALS
Volg ons ook op onze socials:
@luncherij_smakelijk
Luncherij Smakelijk

