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Standaard op een half stokbrood, wit of bruin
Of een zachte witte reuzebol. 
Meerprijs Waldkorn, Italiaanse bol. 

Vers broodbeleg   
Kaas 
Oude kaas 
Ham 
Rosbief (Slagerij Le Jeune)

Gerookte kipfi let 
Fricandeau 
Gekookt ei 
Roombrie 

Huisgemaakte salades   
Eisalade  
Tonijnsalade  
Pikante tonijnsalade  
Crabsalade   
Zalmsalade  
Kip-kerriesalade  
Pittige kipsatesalade  

Toevoeging smos    
Sla, tomaat, komkommer, ei & mayo  

  
Baquette de luxe   
Filet american: sla,fi let, rode ui 
Filet speciaal: sla, fi let, ei, mixxsaus 
Filet martino: sla, fi let, ui, augurk, ei, martinosaus 
Gezond ham/kaas:
sla, ham, kaas, tomaat, komkommer, ei, mayo   
Carpaccio (Slagerij Le Jeune): rucola, parmazaanse kaas, 
zongedroogde tomaat, pijnboompitjes, truffelmayo 
Rosbief speciaal (Slagerij Le Jeune): sla, parmazaanse kaas,
pijnboompitjes, honing-mosterd 
Rosbief de luxe (Slagerij Le Jeune): sla, gebakken ui,
champignons, parmazaanse kaas, truffel
Kip ei bacon: sla,eisalade, kipfi let, gebakken bacon 
Kbt: sla, kipfi let, tomaat, gebakken bacon, truffel 
Boerensmos:
sla, tomaat, ei, gebakken bacon, andalousesaus
   
Baquette verse vis:  (Vispecialist van Oursouw)   
Gerookte zalm: sla,gerookte zalm, coctailsaus
Gerookte zalm speciaal: sla,gerookte zalm,
bieslookroomkaas, ei, pijnboompitjes
Gerookte zalm deluxe: sla, gerookte zalm, ei, ravigotte   
Tonijn de luxe: sla, tonijn, komkommer, ui, ei, ravigotte

  

Maaltijdsalades   
Carpacciosalade   
Gerookte kip salade  
Kaas-noten salade   
Zalm salade   
Chapeausalade, met lauw-warme kip, ui en bacon  
Alle salades worden opgemaakt met gemengde sla, tomaat, komkommer,

ei, augurk, rauwe ui. incl stokbrood en kruidenboter.  

  
Hamburgers   
Hamburger (Rundvlees)   
Chapeauburger (Rundvlees)   
Smikkelburger   
Stokburger (Rundvlees)

Crispy chickenburger 
Spicy african chicken 
Burger topping (per topping, meer opties tegelijk mogelijk)  
kaas, ei, bacon   

Snackbroodjes
Broodje kroket Bourgondiër 100gr (Rundvlees)

Broodje frikandel 150gr van de beste kwaliteit 
Stokbroodje mexicano (incl. saus naar keuze)

Snacks zonder brood
Kroket Bourgondiër 100gr (Rundvlees)

Goulash kroket 100gr (Rundvlees)

Frikandel 150gr van de beste kwaliteit 
Frikandel speciaal 150gr 
Bamischijf 
Kipkorn 
Mexicano 

Tussendoortjes   
Worstenbrood   
Vanille of chocolade muffi n 
Vers fruitsalade   
  
Sauzen   
Joppie, cocktail, honing-mosterd, ravigotte,
knofl ook, curry, mayo, andalouse, kerrie 
Satesaus, truffelmayonaise 
Saus apart 

Huisgemaakte soepen
Toscaanse tomatensoep 
Bospaddenstoelensoep 
incl stokbrood en kruidenboter.   
  
Tosti’s
Kaas, tostisaus 
Ham-kaas, tostisaus 
Pikante tonijn, tostisaus 
Tosti de luxe met tostisaus, gebakken ui,
champignons en gebakken eitje 
  

                  

ei, augurk, rauwe ui. incl stokbrood en kruidenboter.  

  
Hamburgers   

   
   

Smikkelburger   

  

(Slagerij Le Jeune)

Tonijnsalade  
Pikante tonijnsalade  
Crabsalade   
Zalmsalade  
Kip-kerriesalade  
Pittige kipsatesalade  

Tussendoortjes   
Worstenbrood   

Vers fruitsalade   



Warme baquette
Warm vlees: sla, gebakken fricandeau, satesaus 
Warm vlees speciaal: sla, gebakken fricandeau, paprika,
champignons, ui, satesaus 
Kipblokjes: sla, kipblokjes,coctailsaus 
Kipblokjes speciaal: sla, kipblokjes, paprika,
champignons,ui,coctailsaus 
Beenham: sla,gebakken beenham, honing-mosterdsaus  
Gehaktbal: schijfjes gehakt, mayo  
Gehaktbal speciaal: schijfjes gehakt, gebakken ui, satesaus  
Gyros: sla, gyrosreepjes,paprika,
champignons, ui, knofl ooksaus 
Sateetje: rauwkost, stokbrood, 3 stokjes kipsate, 
satesaus, kroepoek  

Baguette gebakken ei
Neutraal: Baguette met 2 gebakken eieren 
Kaas en/of ham: Baguette met 2 gebakken eieren 
Kaas en/of bacon: Baguette met 2 gebakken eieren 
Rosbief: Baguette met 2 gebakken eieren 

Pizza baquette
Pikant  
Hawai 
Internationaal  

Bedrijfslunch (Te bestellen v.a. 4 personen)
Chapeaulunch 1  
2 x 1/3 stokbrood p/p bruin/wit Luxe beleg en salades
Chapeaulunch 2
4 kleine zachte bolletjes p/p luxe beleg en salades
Chapeaulunch 3
2 halve sandwich p/p bruin/wit luxe beleg
Maak uw bedrijfslunch compleet:
Melk 0,5L  
Melk 1L (Verse dagmelk)

Verse jus 1L 
Appelsientje/Goudappeltje 1L 
Muffi n p/st  

Koude dranken   
Melk 0,5 liter   
Capri Sun  
Verse jus   

Overige dranken (blikjes)  
Water: blauw, rood   
Coca cola, Cola zero, Sprite, Fanta: orange, cassis, lemon   
Ice tea  
Chocomel   
Red bull  


