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Panini & Tosti

Panini      
kipfilet, kaas & groene pesto   €4,90

salami, kaas & ui     €4,90

brie met honing & ijsbergsla    €5,25

zalm met roomkaas & ijsbergsla   €5,30

Oude kaas, spaanse ham, rucola & zontomaatjes          € 5.30

Tosti       
ham / kaas     €3,70 

ham, kaas, ui & tomaat    €4,00

hawaï       €4,00

Kipfilet, kaas & pesto     €4.00

Tonijn, kaas, tomaat & rode ui    €4.30

Hamburgers
gebakken ui, champignons & kaas   €6,75

gebakken paprika, spek & ui   €6,75
     
gebakken ui, ei & champignons   €6,75

Warme gerechten
2 rundvlees kroketten   €6,75

Warme beenham    €5,50
met pistolet en saté saus

12 uurtje              € 8.95
boterham met rosbief, boterham met kaas en een gebakken ei, 
rundvlees salade en een soepje naar keuze

Welkom bij Tasteful
Onze soepen, rauwkostsalades en 
gerechten in de toonbank worden 
dagelijks in eigen keuken bereid.

 Naast de gezellige lunchroom ver-
zorgen wij ook verse maaltijden aan 
huis. Vraag ons gerust naar de mo-

gelijkheden.

 

Eet smakelijk!



Tasteful belegde broodjes
      zacht    hard
Gezond     €2,85/€3,80
IJsbergsla, ham, kaas, komkommer,  
tomaat, ei & saus

Filet American    €2,60/€3,65
Ui en/of ei

Filet American speciaal   €2,85/€3,80
Pesto, ui & ijsbergsla

Brie      €3,10/€4,05
Honing, walnoten & ijsbergsla

Gerookte zalm    €3,10/€4,05
Roomkaas & ijsbergsla

Gerookte zalm speciaal   €3,65/€4,60
Roomkaas, pesto, ui & ijsbergsla

Ei bieslook salade    €2,60/€3,55
IJsbergsla 

Kipkerrie salade    €2,60/€3,55
IJsbergsla

Tonijn salade    €3,00/€3,95
Ei & ijsbergsla

Rosbief     €2,60/€3,65
Ei & rucol

Parmaham orgineel   €3,65/€4,60
Rucola, pijnboompitjes & pesto

Kipfilet     €2,85/€3,80
Komkommer, pesto & ijsbergsla

Oude kaas     €3,10/€4,05
Rucola, mosterddille saus &  
pijnboompitjes

Uitsmijters & Ommeletten

Uitsmijter      
ham, kaas & rosbief    €7,25 
     
oude kaas & salami    €7,25 
      
met gesmolten kaas & mee gebakken bacon  €7,75 
 

Omelet       
Spek, kaas & ui     €7,00
       
champignons & kaas    €7,00
      
ham & kaas     €6,75

Soep 
 

Bospaddenstoelencrèmesoep  €3,75

Tomatensoep    €3,25

Groentesoep    €3,25

Mosterdsoep met spekjes  €3,75

Warme dranken
Koffie  /  Thee    €2,00
Cappuccino     €2,25
Espresso     €2,00
Koffie verkeerd    €2,25
Latte macciato    €2,55
Latte caramel    €2,75
Latte vanille     €2,75
Chocolade melk    €2,50
(met slagroom + €0.25)

Koude dranken
Cola, cassis, sinas, 
bitter lemon, rivella & 7up  €2,10
Sourcy rood  /  blauw   €1,95
Ice tea sparkling  /  green   €2,35
Fristi  /  chocomel    €2,35
Appelsap     €2,30
Verse jus d’orange    €2,70


