Lunchcafé

Wat maakt lunchen bij Vrienden van Vroeger nu zo leuk en lekker?
We gebruiken dikke plakken versgebakken oerbrood en beleggen die
rijkelijk met onze heerlijke ingrediënten. Zo bieden we met onze kleine
lunchkaart (we zijn immers niet zo groot) voor elk wat wils!

Lunch
Broodje serranoham met mozzarella

Warme dranken
8,50

Dik gesneden oerbrood met serranoham, mozzarella, pesto, sla,
tomaatjes, pijnboompitjes en mosterd dille dressing

Sandwich bacon & kip

7,95

Sandwich met gesneden kip, pesto, bacon, sla, croutons, tomaatjes
en smokey BBQ dressing

Broodje brie

8,50

Roombrie met mango chutney, sla en walnoot

Bourgondische kroketten

7,75

Twee bourgondische kroketten met brood en mosterd (ca. 15 minuten)

Sandwich oude kaas

6,95

Oude kaas met pesto, sla, tomaat en mosterd dille dressing

Huisgemaakte tonijnsalade

8,50

Verse huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes, augurk, rode ui,
bosui en mosterd dille dressing

Rijkgevulde rundvleessalade

8,50

Verse huisgemaakte rundvleessalade met augurk, sla en tomaat

Salade met geitenkaas en bieten

7,95

Verse rode bietensalade met geitenkaas, sla, croutons, mosterd
dille dressing en een sneetje oerbrood

Broodje van de baas

7,95

Koffie
Grote koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Grote cappuccino
Espresso
Esspresso doppio
Latte Macchiato
Thee
Verse muntthee
Verse gemberthee
Warme chocomel
Warme chocomel caramel
Slagroom
Irish coffee

2,70
5,00
2,90
2,90
5,10
2,70
5,00
3,50
2,50
3,40
3,40
2,95
3,15
0,65
7,15

Frisdranken
Coca Cola, Light, Zero
Chaudfontaine rood en blauw
Sinas, sprite, fanta, cassis
Tonic, bitter lemon
Ice tea, Ice tea green
Rivella, Ginger ale
Appelsap
Chocomel, Fristi
Verse jus d’orange

2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
3,95

Twee stevige sneden oerbrood met geitenkaas, walnoot, honing,
sla, tomaatjes

Huisgemaakte soep v.a.

6,50

Wisselende soep met brood

Tosti serranoham & mozzarella

6,75

Tosti van versgesneden oerbrood met serranoham, mozzarella, pesto

Tosti kaas

5,95

Tosti van versgesneden oerbrood met jonge kaas en pesto

Tosti mozzarella

6,50

Tosti op dik oerbrood met mozzarella, pesto en tomaat

Koffie en taart

Een lekkere koffie is meer dan alleen de koffieboon. De liefde, het
vakmanschap en de machine spelen een grote rol. Vrienden van Vroeger
creëert graag een latte macchiato, espresso of kop koffie met bonen van
Manetti. Kortom: voor elk moment de lekkerste en juiste koffievariatie!

Gebak, koek
en chocolade
Taart van de dag
Dagelijks wisselende huisgemaakte taart
OP=OP

3,75

Appeltaart
Huisgemaakte taart, op=op

3,95

Vondelkoek
Dat is andere
Deventer koek!

2,25

