CATERING
Heb je gasten, teamoverleg of iets te vieren?
Wij verstaan de kunst van het cateren.
Meerdere gangen-diners of eenvoudige lunchof dinermaaltijden, hartige versnaperingen en
zoete lekkernijen, buffetten of walking diners.
Het kan allemaal.
Graag doen we een passend voorstel voor
de levensgenieters, harde werkers en
feestvierders.

LUNCH
TOT 14:30

AFHAAL/TRAITEUR
Hard gewerkt en weinig tijd om te koken?
Wij koken graag voor je. Geef je bestelling door
via 072-5110822, dan zorgen wij dat het warm
én inschep-klaar staat zodra je binnenkomt.
Of neem een kijkje in onze vitrine en neem
lekkers mee om later op te warmen, voor thuis
of tijdens je avonddienst. Met een eenvoudige
instructie, zodat je in weinig tijd een heerlijke
verse maaltijd op tafel hebt staan.

welkom@vers
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v = vegetarisch | p = plantaardig/veganistisch
Allergie of intolerantie? We adviseren je graag
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SOEPEN
Tomaat-linzensoep (p) 5,50

BROOD, BURGERS EN
WRAPS

Thaise groentesoep (p) 6,00

Toast met gemarineerde champignons en
tomatenchutney (p) 7,00

SALADES (KLEIN | GROOT)

Sandwich met groente-omelet en
kruidenmayonaise (v) 9,50

Geitenkaas met linzen, rode ui, granaatappel,
pompoenpitten, gemengde sla
en dressing (v) 4,90 | 8,90
Falafel met couscous, hummus, paprika,
komkommer, sesamzaad, gemengde sla
en dressing (p) 5,40 | 8,90

SUPPLEMENTEN
Brood met dips en smeersels (p) 5,90
Ovenaardappelen (p) 4,50
Verse friet van Friethoes (p) 4,90
Gebakken in een Airfryer. Dit duurt wat langer.
Mayonaise (v of p) 0,80
Kruidenmayonaise (v of p) 1,20
Ketchup (p) 0,80

ZOETE VERSNAPERINGEN

Platbrood met oesterzwammen in zoete
ketjap, kiemgroente en ingelegde rode peper
(p) 9,50
Sandwich met jonge kaas, gemarineerde
komkommer en mosterdmayonaise (v) 6,90
Tortilla met gerookte makreel, zoetzure
groente en kruidenmayonaise 7,00
Tortilla met kidneybonensalade, hummus,
dukkah, tomaat en gemarineerde
komkommer (p) 5,50
Huisgemaakte linzen-wortelburger op een
bol met tomatenchutney, zoetzure groente
en tomaat (p) 8,50

SPECIAAL VAN VERS
Bombe van gepofte paprika en notencrème
met coulis van rode biet geserveerd met
kruidige salade en toast (v) 8,50
Loempia’s van rijstnoedel met kiemgroente,
kruidige plantaardige hangop en zoete
chilisaus (p) 7,50
Huisgemaakte pekelbeef op toast, met relish
van aubergine 10,50
Kruidenflensje met roomkaas, gekonfijte
venkel en gedroogde tomaat (v) 9,00
Viskoekjes met rode curry, ingelegde gember
en lenteui 9,90
Pastei met champignon, broccolimousse,
edelgist en paprika, geserveerd met een frisse
salade (p) 9,00
Quiche met gerookte kip, ui, jalapeños,
geserveerd met een frisse salade 10,00

Vegetarische burger op een bol met tomaat
en uiencompote (v) 9,00 | extra kaas +1,00
Runderburger op een bol met gebakken
champignons, bacon en augurk 11,90 | extra
kaas +1,00

DiVERS huisgemaakt lekkers
Kijk in de vitrine of vraag wat we hebben
gemaakt. Ook zijn er plantaardige, gluten- en
notenvrije opties.
v = vegetarisch | p = plantaardig/veganistisch
Allergie of intolerantie? We adviseren je graag

