Menu

KAART

SANDWICHES

Ontbijt

DEAL

De sandwiches bereiden wij met speltbrood
Gebakken ei, bacon en kaas						4,25
Huisgemaakte tonijnsalade, komkommer en sla				
4,25
Brie, honing, walnoten en sla						4,25

vers voor u bereidt van 6.00 uur tot 11.00 uur

Twee gebakken eitjes met bacon,brood, verse jus d’orange
en een kopje koffie of thee						

4,00

Lunch

DEAL

De tosti’s bereiden wij met Speltbrood

vers voor u bereidt van 11.00 uur tot 14.00 uur

Informeer ons naar de lunchdeal van de dag,
in combinatie met een frisdrank of sap naar keuze				

Heerlijke

6,00

Onze vers afgebakken, 100% natuurlijke, zuurdesem broodjes
(wit of bruin, op verzoek hebben wij ook zachte bolletjes)
Natuurgerijpte jonge kaas
					
4,25
Beenham 								5,00
Gezond 								5,00
Huisgemaakte eiersalade 						5,00
Huisgemaakte tonijnsalade 						5,00
Brie 									5,00
Filet Americain 								5,00
Gerookte zalm 								6,00

Speciale

Huisgemaakte eiersalade met gerookte zalm 				
Huisgemaakte eiersalade met vers gebakken bacon			
Vitello Tonnato, tonijnsalade, kalfsrosbief en truffelmayo			
Carpaccio met pesto, truffelmayo,parmezaanse kaas, en een pittenmix

Ons vlees wordt zorgvuldig uitgezocht en geslacht
bij ambachtelijke slagerij Timmermans!

Tosti Kaas								3,50
Tosti Kaas en beenham							4,00
Tosti Tonno								4,25
Tosti Brie								4,25
Vlam Tosti incl. vlammetjessaus						3,50

Broodjes

MET SNACKS

BROODJES

BROODJES

TOSTI’S

6,00
6,00
6,00
6,00

De enige echte bourgondische kroket					
2,75
Een licht pittige bami schijf 						
2,75
Onze forse gehaktstaaf							2,75

Verse

VRUCHTENSAPPEN

Jus d’orange					 			2,50
Appelsap van biologisch gekweekte appels 				
2,50
Appel, peer, framboos 							2,50

Vers

FRUIT

Stukjes ananas 								2,00
Stukjes gemengd fruit 							2,00

Een gezonde lunch op uw werk? Bel gerust uw bestelling van
te voren door! Dan bereiden we deze alvast voor u.

Koffies

BARISTA

Vers gemalen bonen in twee aroma’s naar keuze
Brinks koffie uit de regio of de wereldbekende Illy koffie
					
Groot		
Koffie 						
3,00
		
Espresso 				
3,00
		
Cappuccino 		
			
3,15
			
Latte Macchiato 					
3,15
Koffie verkeerd 		
						
Warme Chocolademelk met slagroom		

Medium
2,20
2,20
2,35
2,35

3,50			

2,50

Brinks koffie naar keuze met een XXL worstenbrood			

5,00

XXL - KOFFIE DEAL
VERSE

thee

We gaan alleen voor top kwaliteit en dat proef je! 				

2,50

Onze liefde voor thee is bijna net zo groot als onze liefde voor koffie.
Daarom hebben we gekozen voor de door Mark van den Bogaart (de 3e theesommelier van Nederland 2017) geselecteerde thee van Twistea!

Lekkernijen

BIJ DE KOFFIE & THEE
Het Brabantse werelderfgoed worstenbroodje				2,00
Hetzelfde worstenbroodje maar dan in maat XXL 				
3,00
Croissant bereid met roomboter 						2,15
Appelflap uit eigen bakkerij 						
2,15
Roomboter gevulde koek met 100% amandelspijs uit eigen bakkerij 		
2,15
Helvoirtse chocoladekoek 						2,15

Ons brood en de Brabantse werelderfgoed worstenbroodjes
komen van de Helvoirtse bakker Peter Coppens!
Rijksweg 15 5268 KJ Helvoirt info@tanklokaalhelvoirt.nl +31 (0)411-644-018

