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bestellingen doorgeven kan al vanaf 8u30

Lunchbar noon - Kerkplein 26 - Deerlijk
056/716169
bestellingen doorgeven kan al vanaf 8u30

TAKE OUT MENU ( APRIL '17 -> JULI '17)

TAKE OUT MENU ( APRIL -> JULI '17)

Broodjes
americain en truffelolie
brie en honing
camembert en abrikozenjam
serranoham en mozzarella
serranoham en olijfolie
gegrilde kip 'caesar'
gegrilde kip en ananas
geitenkaas en peer
gerookte zalm en mozzarella
goudakaas en ham
grijze garnalen
ham en kruidenkaas
huisbereide tonijnsalade en tomatensalsa
philadelphia en gerookte zalm
tomaat en mozzarella
Maak uw keuze uit:

Salades
€ 5.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 5.00
€ 4.50
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 5.00
€ 3.80
€ 5.00
€ 4.00
€ 3.80
€ 4.50
€ 3.80

flaguette wit / meergranen of notenvruchtenbol
om zeker te zijn dat uw keuze aan broodje gebakken is,
kan u uw bestelling telefonisch doorgeven ( vanaf 8u30),
op die manier kunnen wij ook uw wachttijd inkorten

Wraps
carpaccio (enkel op bestelling!)
geitenkaas en peer
serranoham en mozzarella
serranoham en olijfolie
gegrilde kip 'caesar'
gegrilde kip en ananas
gerookte zalm en mozzarella
huisbereide tonijnsalade en tomatensalsa
goudakaas en ham
grijze garnalen
ham en kruidenkaas
philadelphia en gerookte zalm
tomaat en mozzarella

Salade 'noon' met kip, kaas, spek, appel,...
Salade met scampi (enkel op bestelling!)
Salade met feta en olijven
Salade met tonijn
Salade met serranoham
Salade met gerookte zalm
Salade met geitenkaas ( enkel op bestelling!)
Salade caesar kip
Salade met spek en champignons
Salade met serranoham en mozzarella

€ 10.00
€ 12.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 14.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 12.00

Pasta
Spaghetti bolognaise ( warm +1€)
Lasagne ( warm +1€)
Cannelloni met zalm en spinazie (warm +1€)
take out pasta enkel op bestelling
Maak een keuze uit:

€ 10.00
€ 11.00
€ 13.00

warm of koud
microgolf- of ovenschotel

Drinks
€ 9.00
€ 8.50
€ 9.50
€ 9.00
€ 8.50
€ 8.50
€ 9.50
€ 8.50
€ 8.00
€ 9.50
€ 8.00
€ 9.50
€ 8.50

Vers appelsiensap
MOB: Mango-Orange-Banana
Very Berry: Appelsien - Bessenmix
Smoothie 'noon': Appelsien - Tropical
Vitamine booster: Kiwi - Banaan - Appelsien
Cold pressed juices Jusré
Frisdrank

€ 4.00
€ 4.50
€ 4.50
€ 4.50
€ 4.50
€ 3.80
€ 1.50

Dessert
Muffin de luxe
Flapjack
Verse fruitsla (enkel op bestelling)

€ 2.20
€ 1.50
€ 5.00

Soep
warme soep portie met brood en boter
1/2 liter soep
1 liter soep

€ 3.00
€ 2.00
€ 4.00

voor een vlotte bediening en minimale wachttijd
gelieve uw bestelling telefonisch door te geven
bij voorkeur tussen 8u30 en 11u

