
Specialiteiten Bij onze specialiteiten kunt u kiezen uit een 

pistolet (wit of bruin), Italiaanse bol, kornbol, panini en baguette 

(wit of bruin).  
Dow Jones       vanaf €5,50 

Filet americain, groene of pittige pesto, sla, tomaat, ei, mosterdui, 

kappertjes, peper en zout 

Caramba       vanaf €5,50 

Mexicaans gekruide kipfilet, guacamolesaus, sla, komkommer, 

pijnboompitten en tuinkers 

Texel        vanaf €5,50 

Lamsham, groene pesto, sla, petrella, tomaat, walnoten en tuinkers 

Stockholm       vanaf €7,50 

Gerookte zalm, sla, petrella, tomaat, kappertjes en dille 

vegatarisch       vanaf €5,50 

Rucola, hummus, zongedroogdetomaat, olijven, alfalfa 

Stocholmspeciaal      vanaf €7,75 

Groene pesto, rucola, petrella, kappertjes, tomaat en dille 

Huisgemaakte tonijnsalade: tonijnsalade,sla tomaat vanaf €5,50 

,komkommer en ei 

Oudegeitenkaas: rucola, oudegeitenkaas, vijgenmosterd vanaf €5,50 

Zongedroogde tomaat, alfalfa, walnoten 

Gezond speciaal:sla, rauweham, brie, tomaat, mosterdui vanaf €5,50 

Ei, komkommer, alfalfa  

 

Parijs: Tzaziki saus, filetamercain, mosterdui  vanaf €5,50 

,tomaat, komkommer en ei 
Warm 

Vicenza:       vanaf €5,50 

Mozzarella, groene pesto, tomaat, walnoten en tuinkers 

Speedy Gonzales      vanaf €5,75 

Pittige pesto, chorizo, ham, gorgonzola, ei, mosterdui en kappertjes 

 

Crispy bacon gebakken bacon met tomaat en mozzarella vanaf €5,50 

 

Broodje Columbus: Huisgemaakte hamprei salade, sla tomaat en 

komkommer       vanaf €5,50 

 

 

 

 Madras       vanaf €5,75 

Gebakken kipfilet in een marinade van chilisaus, sambal, kerrie en 

koriander, met sla en tuinkers en pittige pesto 

Twijzel       vanaf €5,50 

Kalkoenfilet, mozzarella, pittige pesto, tomaat, walnoten en tuinkers 

Dyon                  vanaf €5,50 

Pittige pesto, zongedroogde tomaat, serrano ham en brie 

lyon                  vanaf €5,50 

pesto, zongedroogde tomaat, gorgonzola, walnoten en tuinkers 

twijzel speciaal                 vanaf €5,50 

Mexicaans geruide kipfilet, tomaat, mozzarella, pijnboom pitten en tuinkers 

Nice                     vanaf €5,50 

Warme bacon,sla,tomaat en wiskysaus 

St topez       vanaf €5,50 

Bacon,tomaat,brie,walnoten en alfalfa 

Idefix        vanaf €5,50 

Warme beenham, mosterdcranberrysaus, sla en tuinkers 

St. Croix       vanaf €5,50 

Geitenkaas, honing, walnoten en alfalfa  

Foggia       vanaf €5,50 

Parmaham, gorgonzola, groene pesto, tomaat, ui, walnoten en tuinkers 

Fiesta        vanaf €5,50 

Pittige pesto, chorizo, ham, jonge kaas, tomaat en mosterdui 

Broodje Gehaktbal      vanaf €5,50 

gehaktbal, sla, tomaat, komkommer, ui en mayonaise   

    

Kipsate gemarineerde kip in satesaus en sla  vanaf €5,50 

 

Buenos aires pittig gemarineerde biefstuk reepjes  vanaf €5,95 

 

Ameland       vanaf €5,50 

Pittigepesto, lamsham, zongedroogde tomaat, brie, alfalfa en walnoten  

 

St.croix speciaal  

geitenkaas, bacon, honing, walnoten en alfalfa  vanaf €5,50 
Broodje gerookte kip gerookte kip, chorizo, kerryui, 

En brie        vanaf €5,50 

 


