
Lunch gerechten

Hoofdgerechten
Kaa sfondue op Zondag

Kleine gerechtjesCheeseburger  ............................... 10,-

Black Angus burger met tomaat, 
koolsalade, cheddar & Alabama saus

Clubsandwich  ............................... 10,-

Cajun pulled chicken, bacon, tomaat & 
Alabama saus (incl. Jus d’orange)

Wrap Sabich  ................................. 10,-

Rol van Libanees brood gevuld met 
hummus, gegrilde courgette, gekookt 
ei & rauwkost (incl. Jus d’orange)

Sandwich zalm  ............................. 10,-

Belegd met gekookt ei, frisse 
komkommer, gefrituurde kappertjes 
& tartare saus (incl. Jus d’orange)

Vegan maaltijdsoep  ................... 7,50

Pompoen-curry soep met kokosmelk 
en Oosterse groenten. We doen er 
een lekkere bruine boterham bij 
(incl. Jus d’orange)

Wildstoof  ..................................... 17,50

Uit eigen keuken & met bier 
bereide stoof met frietjes & salade

Vegan Sheperds pie  ................... 15,75

Stoofpotje van bonen, linzen, wortel & 
smeuïge aardappelpuree

Spare ribs  ................................... 16,-

In de oven langzaam gegaarde 
ribs “ American style” met 
frietjes & salade

Tongschar  ...................... 16,-

Gebakken fi letjes met tartare 
saus, frietjes & salade

Kaasfondue (va 2 pers)  ........... 15,-

Heerlijke kaasfondue compleet met 
dipgroenten, brood en charchutterie.
Alleen nog even zelf opwarmen!

Kaas  ............................................... 4,25

Hollandse brandnetelkaas & 
vijgen compote

Entrecote  ..................................... 5,-

Dungesneden entrecote met 
truffeldressing, rucola & 
pompoenpitjes

Uienringen  ................................... 4,50

Gefrituurde & gepaneerde
uienringen met smokey sirachasaus

Peking eend  ................................. 5,75

Loempia’s gevuld met Peking eend 
& mayonaise van geroosterde sesam

Pompoen  ......................................... 4,50

Geroosterd met Za’atar kruiden 
en agavesiroop

Heeft u een allergie?
Meld het ons

is vegetarisch
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Take-Away
S A S S E N H E I M

C A F É  |  RE STAU RA N T

Heb je geen fondue
set?

No problemo! Deze
 kan je 

voor een kleine bor
g bij 

ons mee bestellen e
n 

donderdag weer terug brengen.

Kan je niet kie
zen,

neem ze dan 
allemaal voor € 20,-

van 12 tot 16 uur

van 17 tot 19:30 uur

van 17 tot 19:30 uur

Afhalen van 14 tot 17 uur

 15,-Luxe BorrelBox
met hapjes €

Bel of Whatsapp06 22 46 84 10


