
            
 

Broodje Alle broodjes met sla en rauwkost 

Kaas       2,00 

Achterham      2,00 

Eisalade      2,50 

Filet american     2,50 

Warme broodjes  

Beenham met honing-mosterdsaus  2,50 

Worstenbroodje     2,00 hoe Brabants wil het hebben? 

Burger 

Olympia burger, sla, tomaat, ui, kaas en saus 3,50   best burger in town, meest verkocht! 

Vega burger, sla, tomaat, ui, kaas en saus 4,00 100% vega 

 

Tosti met saus 

Kaas       2,00    

Ham/kaas      2,00  

 

Tosti op Oerbrood met saus   3,50 

Goat cheese: geitenkaas, honing, rucola, pijnboompitten  100% vega 

Spicy: gekruid gehakt, kaas en paprika     durf jij het?  

Tuna Melt: tonijn, kaas, rode ui en tomaat  

Italian: mozzarella, tomaat, basilicum, rucola    100% vega 

 

Maaltijden 

Olympia burger met frites    5,50   best burger in town, meest verkocht 

Kipsaté met pittige saus, frites en kroepoek 5,50  

Lasagne met salade en stokbrood 

• Bolognese    5,50 

• Vega     5,50  100% vega 

• Zalm     6,50 

 

Snacks       your guilty pleasures 

Verse frites met saus naar keuze, klein  2,00  

Verse frites met saus naar keuze, groot  2,50 

 

Kroket       1,80 

Frikadel      1,80 

Bamihapje      1,80 

Kaassoufflé      1,80 

Met broodje              + 0,40 

 

  



Teamsnacks 

Bitterballen met mosterd, 8 stuks   3,50 

Bitterballen met mosterd, 24 stuks   9,00 

Gefrituurde minisnacks met sausjes, 12 stuks 6,00 

Teamplank met snacks, frites en 3 sauzen, 8 p. 17,50  de ultieme bruine fruitschaal 

 

 

Gezond 

Fruit van het seizoen    1,00 

 

 

 

Menukaart diner voor groepen (va 40 personen) 

 

Plateservice: 

 

✓ Kippenpoot piri-piri, met frites en gemengde sla  € 5,50 

 

✓ Broodje runderhamburger met frites    € 5,50   

 

✓ Saté met pittige saus, frites en kroepoek    € 5,50 

 

✓ Indian chicken (rijst-kerrie -kip)     € 5,50  

 

✓ Bio volkoren penne met gehaktballetjes in pittige  

tomatensaus, rucola en Parmezaanse kaas.    € 6,50 

 

✓ Tandori chicken (kip -rijst – sla – tzatziki- Turks brood)  € 6,50 

 

✓ Kruidige couscous, gegrilde Mediterrane groenten,  

gehaktballetjes in pittige tomatensaus    € 6,50 

 

 

Barbecue:          € 8.95 

 

✓ 4 items vlees (hamburger / worstje / kippenspiesje / Alfonso-filet (rundvlees) òf 

spies met filet van varkenshaas, omwikkeld met boerenham en mosterd saus, 

✓ 2 sauzen,  

✓ Huzarensalade en tomaten-komkommersalade, 

✓ stokbrood en kruidenboter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tarieven incl BTW, 08 2019 – 07 2020 


