Broodjes

Koffie!

Panini’s van de grill

Bij Lunchroom Lastig schenken wij de Gusto Blend
van Bocca Coffee. Voor deze koffie worden enkel
biologische bonen afkomstig uit Ethiopie (3 soorten)
& Brazilie gebruikt. De fruittonen van de Oost
Afrikaanse koffie's voeren de boventoon, maar de
basis is zoet door de koffie uit Brazilie.

€6,95
€6,75
€6,75
€6,50
€4,75

- Prosciutto, Buffelmozzarella, Basilicum, Rucola
- Huisgemaakte Tonijnsalade, Rucola
- Buffelmozzarella, Pesto, Tomaat, Basilicum, Rucola
- Pastrami, Franse mosterd, Rucola
- Ham, Kaas, Rucola

Zuurdesembrood bruin
- Jong belegen kaas, Franse mosterd, Rucola
- Oude kaas, Franse mosterd, Rucola
- HuisgemaakteTonijnsalade en Rucola
- Pastrami, Franse mosterd, Rucola
- Buffelmozzarella, Pesto, Tomaat, Rucola

€4,50
€4,75
€6,00
€5,50
€6,95

Uitgangspunt bij Bocca Coffee is ‘Direct Trade’. Dit
betekent dat zij rechtstreeks kopen van de telers /
boeren. Het geld komt hierdoor direct terecht bij de
juiste persoon. Bij die mensen die het werk doen en
verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit. De bonen
worden voor Lastig op bestelling gebrand, verser
kan dus niet. Geniet ervan!

Indonesische broodjes en lekkernijen
(ook om mee te nemen)
- Pistolet wit met Rendang (Gekruid rundvlees)
- Pistolet wit met Ayam Kalio (Milde Indonesische kip)
- Diverse Indische hapjes
(Keuze uit: Risoles/Lemper/ Kip-pastei)
- 2 plakjes spekkoek

€3,80
€3,80
€1,95
€1,50

Kleine Lunch
- Broodje knakworst
- Croissant met Aardbeienjam
- Tosti (Wit/Bruin) Kaas, Ham/Kaas of Salami/Kaas

€2,20
€2,00
€3,00

Taarten en Muffins
Zie toonbank voor het dagaanbod van taarten en
muffins of vraag een medewerker

Borreltijd!

- Koffie
- Cappuccino
- Cappuccino forte (extra shot espresso)
- Espresso
- Dubbele espresso
- Koffie Latte
- Latte Macchiato

€2,40
€2,60
€3.60
€2,40
€3,40
€2,80
€2,80

Voor de kids hebben wij een Babyccino, opgeklopte
melk met cacao-poeder!

€0,75

€5,25

Overige dranken

- Brood met Allioli
- Bakje olijven
- Hartig plankje

€3,00
€2,50
€5,25

- Thee
- Verse munt thee
- Verse Jus d’Orange
- Warme chocolademelk

- Warme cocktailworstjes (ca. 28 st.) met ketchup en
mosterd
- Chips met dip
- Tortilla chips met salsa saus
- Tortilla chips met kaas, warm uit de oven,
met salsa saus

€5,00

- Lastige Borrelplank (vanaf 2 personen)

Zuurdesembrood, Allioli, Humus, Tapenade,
Olijven, Plakjes Spaanse worst

Blokjes kaas, Plakjes Leverworst , Plakjes Spaanse
worst , mosterd

Wil jij ook altijd als eerste op de hoogte zijn van
activiteiten en nieuws van Lunchroom Lastig?
Check dan onze website en Facebook-pagina:
www.lunchroomlastig.nl
Facebook.com/Lunchroomlastig

(p.p.)

- Diverse frisdranken

€2,00
€2,50
€4,95

(Coca-Cola (light), Fanta Orange,
Fanta Cassis, 7-up, Bitter Lemon,
Ice Tea, Bronwater met en zonder prik.)
- Biologische appelsap
- Fristi
- Chocomel
- Verse volle melk

€2,20
€2,60
€3,25
€2,60
v.a.

€2,00

€2,50
€2,30
€2,30
€2,00

Bier en Wijn
- Jupiler (25cl)
- Droge witte wijn
- Rosé
- Rode wijn

€2,50
€3,50
€3,50
€3,50

