
Prijslijst
meeneembroodjes

Ingooigemplaats 51 - 8570 Ingooigem - 056/77 89 52
Open: ma - vrij: 6u - 19u | za: 6u30 - 17u



Kaas Jonge kaas, sla, tomaat, ei, saus €2,90

Kaas Light Dieet kaas, sla, tomaat, komkommer, wortel, ei, dressing €3,20

Hesp Hesp, sla, tomaat, ei, saus €2,90

Kipfilet Kipfilet, sla, tomaat, ei, saus €3,20

Smos Kaas, hesp, sla, tomaat, ei, saus €3,40

Smos Hawai Kaas, hesp, ananas, sla, cocktail €3,40

Smos Salami Kaas, salami, mosterd, augurk, uitjes, sla, ei €3,60

Smos Extra Kaas, hesp, preparé, sla, tomaat, augurk, ei, saus €3,80

Smos Variée Kaas, hesp, salami, sla, tomaat, ei, saus €3,80

Smos Light Dieet kaas, kipfilet, sla, tomaat, komkommer, wortel, dressing €3,60

Preparé Preparé, sla, tomaat, ei, saus €3,20

Preparé con pesto Preparé, pestodressing, parmezan, augurk, ui, wortel, sla €3,80

Martino Preparé, ansjovis, sla, tomaat, augurk, pikante saus, uitjes €3,40

Bicky Preparé, geroosterde ajuin, augurk, ketchup, bickysaus, sla €3,60

Salami Sopressa Salami, rucola, parmezan, walnoot, dressing €3,40

Italiaanse Ham Italiaanse ham, rucola, parmezan, walnoot, dressing €3,40

Vleessalade Vleessalade, sla, tomaat, ei, augurk €3,20

Kipcurry Kipcurry, sla, tomaat, ei €3,20

Kipsalade Kipsalade, sla, tomaat, ei €3,20

Kip con Pesto Kipsalade, pestodressing, parmezan, augurk, ui, wortel, sla €3,80

Grijze garnaal Grijze garnaalsalade, sla, tomaat, ei €4,50

Tonijnsalade Tonijnsalade, sla, tomaat, ei €3,40

Tonijntino Tonijnsalade, ansjovis, sla, tomaat, augurk, pikante saus, uitjes €3,60

Tonijn Niçoise Tonijnsalade, olijven, ansjovis, sla, komkommer €3,60

Tonijn Cocktail Tonijnsalade, perzik, sla, cocktail €3,40

Krabsalade Kingkrabsalade, sla, tomaat, ei €4,10

Gerookte zalm Gerookte zalm, ui, sla, tomaat, dressing €4,50



Geitenkaas Geitenkaas, Italiaanse ham, rucola, walnoot, honing €4,10

Brie Brie, sla, walnoot, appel, honing €3,60

Mozzarella Mozzarella, zongedroogde tomaat, pestodressing , sla €3,80

Tomaat mozzarella Mozzarella, tomaat, peper, pestodressing, rucola €3,60

Italia Mozzarella, Italiaanse ham, pestodressing, zongedroogde tomaat, 
parmezan, sla

€4,10

Gezond Kruidenkaas, sla, tomaat, komkommer, wortel, bieslookvinaigrette €2,90

Kip Grieks Kipfilet, Griekse wittekoolsalade, sla, wortel €3,40

Geitje speciaal Verse geitenkaas, rode bietsalade, rucola €3,60

Zalm kruiden Gerookte zalm, kruidenkaas, sla, tomaat, ui €4,50

Van het huis Italiaanse ham, kruidenkaas, rucola, appel, currydressing €4,10

Meergranenbroodje +30cent

extra ansjovis, zongedroogde tomaat +30cent

Half broodje 1/2 prijs 
+ 10cent

Frisdranken Blik  33cl €1,50

Frisdrank Fles 50cl €1,90

Water Plat/Bruis Fles 50cl €1,50

Red Bull €2,20

Wijn 18,7cl €3,00

Meeneem koffie €1,40

Meeneem Thee €1,40

Soep 0,5l €2,00

Soep 1l €3,00



Feestje of bezoek?
Trakteer je gasten met een gevarieerde schotel 

Assortiment belegde mini pistolets €1,35/st

Assortiment belegde mini stokbroodjes €1,35/st
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Ontbijtmanden
We maken ook ontbijtmanden voor afhaling. De mand bevat een variatie 
aan ontbijtkoeken en pistolets, beleg, fruit en fruitsap.

 Afhaal ontbijtmand           10€/ per persoon

Of vraag naar de formules en mogelijkheden voor een uitgebreid ontbijt bij 
ons in de verbruikzaal. 

Ook groepen zijn welkom in onze grote verbruikzaal boven. Voor groepen 
kunnen de formules en mogelijkheden aangepast worden in overleg.




