Ontbijt
Griekse yoghurt met vers fruit
Griekse yoghurt met vers rood fruit
Verse fruitsalade
Granola met vanille-yoghurt
Ambachtelijke roomboter croissant
Salades
Caesar salade met gerookte kip, ei, croutons en ansjovis dressing
Caprese met mozzarella, tomaat en olijven
Griekse salade met feta, tomaat, basilicum en rode ui
Spaanse salade met groente, peper, olijven, paprika en ui
Noedels salade met edamame bonen en Aziatische kipfilet
Cous cous salade met groene kruiden, komkommer en mint
Pastasalade met seizoensgroenten en keuze uit, vegetarisch, vis of kip
Fruitsalades & Smoothies
Vers fruitsalade
Salade van mango en papaja met mint
Smoothie Check Up
Smoothie Energizer
Smoothie Green
Smoothie Healthy O’clock
Broodjes
* Keuze uit: wit zacht bolletje, bruin zacht bolletje, wit hard broodje, bruin hard broodje,
ciabatta, of Italiaanse bol
Kaassoorten

Vleeswaren

Vis

Jonge kaas
Oude kaas
Komijne kaas
Roombrie
Leerdammer
Geitenkaas/Pesto
Maaslander
Mozzarella/Pesto

Boerenham
Kipfilet
Fricandeau
Rookvlees
Rosbief
Filet American
Roompate
Carpaccio
Leverworst
Gekookte worst
Gebraden gehakt
Salami

Gerookte zalm
Paling
Makreel
Krabsalade
Zalmsalade
Garnalen
Salades

Eiersalade
Kipkerriesalade
Satesalade
Selleriesalade

Sandwiches
Caprese mozzarella, zongedroogde tomaat en olijven
Vitello tonato met kappertjes en rucola
Runderlende met rucola, truffelmayonaise en Parmezaanse kaas
BLT Bacon, Lettuce and Tomato
Hoemoes met gegrilde groente
Gehaktbrood met mosterdmayonaise
Tonijnsalade met mayonaise, ui, rode peper en kappertjes
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Bagels
Tonijnsalade met mayonaise, ui, rode peper en kappertjes
Rundercarpaccio van het weiderund met rucola, truffelmayonaise,
Pijnboompitten en Parmezaanse kaas
Klassiek gerookte zalmfilet met tuinkruiden roomkaas, rucola
en zongedroogde tomaat
Avocado, tomaat, sla en cream cheese
BLT Bacon, Lettuce and Tomato
Luxe Barra's
Boerenvolvet kaas met een grove mosterd en gembermayonaise
Old Amsterdam met muhammara, rucola en komkommer
Parmaham met mozzarella, pesto, rucola en zongedroogde tomaten
Rundercarpaccio van het weiderund met rucola, truffelmayonaise,
pijnboompitten en Parmezaanse kaas
Filet American du chef met fijngesneden bosui, ei en kappertjes
Lamborghini; pittige salami met rode pesto,rucola, zongedroogde tomaat en
peper
Boerenomelet met Beemster kaas en seizoen groenten
Klassieke rollade van kipfilet met crème van kerrie
Klassiek gerookte zalmfilet met tuinkruidenroomkaas, rucola en tomaat
Broodje Noordzee krabsalade met Hollandse garnalen en verse kruiden
Broodje Noordzee krabsalade met avocado
Tonijnsalade MSC met mayonaise, ui en kappertjes
Wraps
Gegrilde
Gegrilde
Gegrilde
Gegrilde

tortilla
tortilla
tortilla
tortilla

met
met
met
met

gerookte zalmfilet, zoet zure komkommer en wasabi
rosbief, truffelmayonaise en Parmezaanse kaas
tonijnsalade
humus, feta en geroosterde knol, wortel en pompoen

Panini’s & tosti’s
Panini kaas
Panini ham - kaas
Panini kip - bacon – mango
Panini omelet

Tosti
Tosti
Tosti
Tosti

kaas
ham – kaas
Hawaii
gado gado

Quiches
Quiche met Hollandse Garnalen
Quiche met Noorse Zalm
Quiche met spinazie, zongedroogde tomaat, kaas en amandelschaafsel
Sushirol
1 persoons sushi
Calafornian roll vis
Calafornian roll vega
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Buddha bowls
Zoete aardappel, tahinisaus, kikkerewten, edamame bonen, zeewier,
komkommer en gember
Kikkererwten, edamame bonen, komkommer, tomaat, wortel en gegrilde kip
Pokewbowl met tonijn en zalm, edamame bonen, zeewier, komkommer en
Steam buns
Pulled chicken
Omelet met ham en kaas
Groenten met edamebonen
Gele bapao met pompoen

Eén persoons gebak
Appel/kruimel
Appel/kruimel XL
Haagse hopjes
Pure chocolade
Tarte tatin appel
Citroen tartelette
Citroen meringue
Chocolade de luxe
Witte chocolade peer
Sinaasappel meringue
Bamboe bakje peer
Bamboe bakje aardbei
Bamboe bakje
appel/noot
Obama's shortbread
Mango/passievrucht
cheesecake
Brownie de luxe
Drop fantasie
Spekkoek mousse
Banaan caramel
walnoot
Oreo taartje

Zoetigheden
Speculaas cheesecake
Yellow velvet
Haagsche rakker
Limoncello tiramisu
Obama's shortbread
Banaan/caramel
Carrot cake
Lemon shortbread
Appel
Red velvet

Muffins
Vanille
Banaan tofee
Rode vruchten
Noten
Trekdrop
Zure matjes
Ananas
Triple chocolat
Dubbel choco

Vegan zoetigheden
Vegan passie
Vegan nuts
Vegan Obama
shortbread
Vegan citrus

Donuts & cookies
Donut caramazing
Donut raspberry
Donut color sprinkles
Black & white cookie
Red velvet cookie
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