		
ONTBIJT

Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 11.30 uur
Zaterdag:		
8.30 - 11.30 uur
Zondag: 		
8.30 - 13.00 uur
BIOLOGISCH ONTBIJT met live cooking
Geserveerd aan tafel in onze Living U kunt
zelf extra koffie/ thee pakken en ook
gebruikmakenvan de gerechten op
de buffets.

11.30-14.30 uur

20

DAGSPECIALITEIT
Soep van de Dag			
Salade van de Dag				
 ERECHTEN MET EI
G
Bio-uitsmijter naar keuze: ham / kaas / spek
Bio-omelet naar keuze: ham / kaas / groente

7
14
9
9

Alle eiergerechten worden geserveerd met een kleine salade. 

Prijs per persoon.

LEKKER IN BED (voor 2 personen)
Een serveerwagen vol met lekkernijen.
Inclusief jouw voorkeurseitje, koffie of thee
naar keuze, verse jus d’orange, vers fruit,
bowl met yoghurt en gezonde granen en
zaden, croissants, zoet broodje, hartig beleg
en zoet beleg en biologisch brood.

LUNCH

45

HOTDOG
Hotdog Classic by Chez Jan			
Veggie Hotdog Classic by Chez Jan		

Met een klassieke topping van augurk, zuurkool, gefrituurde
uitjes, ketchup & mosterd. Geserveerd met sla of frites.

Prijs voor 2 personen, inclusief roomservice.

FRANS ONTBIJT (prijs per persoon)		
10
2 Croissants met Rotterdamsche Confituur,
vers sinaasappelsap en koffie/ thee naar keuze.

Prijs per persoon.

WAFELS					
Met suiker					
Met fruit					
Met chocoladesaus				
Met vanille-ijs					

SALADES
Caesar salade					14
Salade met gerookte zalm			
14
Salade met gegrilde groenten			
14

5
6
6
7

ZUIVEL BOWL				 6
Biologische yoghurt met vers gesneden
fruit, honing en homemade Pincoffs-granola

11
12

CLUB SANDWICH 			17
Drielaagse club sandwich met biologische kip,
ei, krokant gebakken spek, groenten en
truffelmayonaise
TOSTI’S met KLEINE SALADE		
Tosti Classic met bio-ham, kaas en pesto
Tosti caprese met mozzarella, tomaat, pesto
Tosti geitenkaas

9

BIOLOGISCH BROOD MET ...
2 Rotterdamsche kroketten			
11
2 Rotterzwam vega-kroketten (champignons)
12
2 Garnaalkroketjes van Schmidt Zeevis		
13
3 Garnaalkroketjes van Schmidt Zeevis		
15
Oude bio-kaas, mosterd, appelstroop, augurk 8
Rauwe Maasham (bio), gegrilde courgette
9
Tonijnsalade					 9
Alle broodgerechten worden geserveerd met kleine salade.

Heeft u een allergie? Vraag ons team naar de ingrediënten.

FLAMMKUCHEN 			10
Geserveerd als lunch en diner (11.30-22 uur)
Flinterdun deeggerecht uit de Elzas.
Geserveerd met crème fraîche (of pesto).
Met ui en spek					10
Met gegrilde groenten				
11
Met zalm					 12


