Kouvenderstraat 35, 6431 HA, Hoensbroek, +31(0)45-5111026

info@lunchroom28.nl

Lunch

Tosti
Tosti ham en kaas
Tosti bacon en kaas
Tosti hawaii
Tosti “Twenty Eight “
salami, kaas, paprika,champignons en ui

Tosti Taco
kruidenboter, gekruid gehakt, knoflooksaus en kaas

€
€
€
€

4,60
5,25
5,25
7,50

Keuze uit tomatensoep of groentesoep.
Met 2 sandwiches met beleg naar keuze.
U kunt kiezen uit:
Eiersalade, Kipkerriesalade, Parmaham, Brie,
Tonijnsalade of Mozzarella met tomaat en basilicum.

€ 7,35

€ 10,55

(De tosti’s worden geserveerd met een kleine salade en
een sausje naar keuze: curry, mayo, knoflooksaus, chilisaus)

Broodjes
(baguette wit of bruin)
Broodje ham en kaas
Broodje brie
Broodje gezond
Broodje gehaktbal met pittige cocktailsaus
Broodje tonijn- of kip- of kipkerrie-salade
Broodje gerookte zalm
Broodje carpaccio
Broodje met 2 kroketten / 2 frikadellen

€ 5,55
€ 6,15
€ 6,70
€ 7,50
€ 7,50
€ 8,40
€ 8,40
€ 6,50

Gegratineerde broodjes
€ 7,70

kruidenboter, gekruid gehakt, chilisaus, kaas

Broodje “lekker”

€ 7,70

kruidenboter, ham, tomaat, komkommer, uien,
chilisaus en kaas

Broodje “Twenty Eight”

€ 6,80

ham, ananas, kaas

Broodje warme brie

€ 6,80

brie ,honing en pijnboompitjes

Broodje kip

€ 5,95
€ 5,95
€ 6,30
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

(Alle soepen worden geserveerd met een broodje en roomboter)

Salade
€ 8,50

Tonijn

Sla, tomaat, komkommer, tonijn, ei, uien, pijnboompitten
en mosterddilledressing

Geitenkaas

€ 8,75

Sla, tomaat, komkommer, geitenkaas, bacon,
walnoten en sinasappeldressing

€11,75

Sla, tomaat, komkommer, gerookte zalm
en mosterddilledressing

Carpaccio-salade

€11,90

Sla, rucola, komkommer, tomaat, parmezaanse
kaas, pijnboompitjes en sherrytruffeldressing
(Alle salades worden geserveerd met een broodje en met roomboter)

€ 7,70

kruidenboter, salami, paprika, champignons, kaas

Broodje Hawaii

Groentesoep (vegetarisch)
Tomatensoep met balletjes
Champignonsoep
Kippensoep
Goulashsoep
Uiensoep

Gerookte zalm

(baguette wit of bruin)
Broodje taco

Soep

€ 7,70

kruidenboter, kipreepjes, barbecue-saus en kaas
(Alle broodjes worden geserveerd met een kleine salade)

Omelet/Uitsmijter (3 eieren)
Naturel
Ham en kaas
Spek
“Gebrook” met ham ,kaas en spek
“Twenty Eight”
spek,champignons,paprika,uien

€ 6,75
€ 7,90
€ 8,20
€ 8,80
€ 9,50

(Alle uitsmijters of omeletten worden geserveerd met sneetjes brood
of een broodje en boter en een kleine salade. Extra eitje = € 0,95)

Warme gerechten
Spaghetti bolognese

Hamburgers
€ 11,50

Broodje hamburger
Broodje hamburger speciaal

€ 12,50

met tomaat en gebakken uien

geserveerd met stokbrood en roomboter

Spaghetti carbonara
geserveerd met stokbrood en roomboter

Pasta al forno

Broodje cheeseburger speciaal
€ 13,50

Tomatensaus met paprika, champignons en uien,
overbakken met kaas

Pasteitje met kippenragout

€ 12,50

met friet en salade

Zuurvlees

€ 12,70

met friet en salade

Saté van varkenshaas

€ 12,70

met salade en friet

Schnitzel met champignonroomsaus

€ 14,60

met friet en salade

Schnitzel met stroganoffsaus

€ 9,20

met tomaat, gebakken uien en kaas

Hamburger xxl met friet
Cheeseburger xxl met friet
Hawaiiburger xxl met friet

€12,50
€13,50
€14,50

(De hamburgers worden geserveerd met een kleine salade)
In plaats van friet, kunt u ook kiezen voor
aardappelkroketten, rösti's of gebakken aardappelen)

€ 14,30

met huisgemaakte satésaus, friet en salade

Wienerschnitzel

€ 7,80
€ 8,75

€ 15,10

Dessert
Tiramisu
Pannacotta
Appeltaart
Versgebakken wafel met poedersuiker

€ 4,90
€ 3,80
€ 2,45
€ 3,50

met friet en salade

Schnitzel met zigeunersaus

€ 15,10

met friet en salade

Schnitzel “Twenty Eight”

€ 18,60

(blikje 33 cl)
Coca cola, Coca cola zero, Lipton ice tea, Lipton ice
tea green, Fanta sinas, Sprite .

€ 20,50

(blikje 50 cl)
Alfa bier

€ 15,40

gebakken champignons, uien en paprika

Kipfilet van de grill

€ 1,85

naar keuze met champignon- of peperroomsaus
met friet en salade

Zalmfilet met dilleroomsaus

Dranken

€ 3,25

met friet en salade
(In plaats van friet, kunt u ook kiezen voor
aardappelkroketten, rösti's of gebakken aardappelen)
(In plaats van salade kunt u ook kiezen voor warme groenten)

Frietjes met…
Frikadel of kroket
2 frikadellen of kroketten
Bamirol
Miniloempia’s (8 stuks)
Minisnacks (10 stuks)

€ 6,25
€ 7,75
€ 7,75
€ 7,95
€ 9,50

(De frietjes worden geserveerd met een kleine salade)
(In plaats van friet, kunt u ook kiezen voor
aardappelkroketten, rösti's of gebakken aardappelen)

Aktie!!!!
Elke dinsdag: schnitzel met saus ,
€ 10,00
naar keuze met friet en salade
Elke woensdag: zuurvlees met friet
€ 10,00
en salade
Elke donderdag: saté van varkenshaas € 12,00
met satésaus , friet en salade
Elke vrijdag: pasteitje met kippenragout,€ 10,00
friet en salade
Elke zaterdag: pasta bolognese of
€ 10,00
carbonara,
geserveerd met een broodje en boter
Elke zondag: schnitzel met saus ,
€ 10,00
naar keuze met friet en salade

Openingstijden: ma.: gesloten, di. t/m zo. : 10:00 - 19:00 uur,
Bezorgtijden: di. t/m zo. : 11:00 - 18:00 uur
Bezorgen vanaf € 15,00. Onder de € 40,00 wordt € 2,50 bezorgkosten geteld.

