Afhaal-kaart
Lunch broodjes.....................................

Poke bowl.............................................

Krabsalade 9,00

Zalm 14,00

Huisgemaakte krabsalade | rucola | komkommer

Tonijnsalade 9,00

Huisgemaakte tonijnsalade | gemengde sla | tomaat

Zalm 9,00

Gerookte zalm | rode ui | rucola | citroenmayonaise

Surf en Turf 10,00

Half broodje Zalm | Half broodje Rospaccio

Rospaccio 9,00

Sushirijst | avocado | wakame | komkommer |
mango | edamame | wortel

Gerookte kip 12,50

Sushirijst | avocado | wakame | komkommer | mango |
edamame | wortel

Vegan 12,50

Gemarineerde watermeloen | sushirijst | avocado | wakame |
komkommer | mango | edamame | wortel

Dungesneden rosbief | Old Amsterdam | truffelmayonaise

Warme Broodjes..................................

Ossenworst 9,00

Mini hamburgers twee stuks 8,25

Huisgemaakte piccalilly | rucola | augurk

Eiersalade 8,00

Huisgemaakte eiersalade | gemengde sla | bieslook

Geitenkaas 9,00

Één hamburger met kaas | tomaat | augurk | BBQ-saus
Één hamburger met mozzarella | tomaat | salsa saus

Warme ham 8,25

Warme beenham | honing mosterdsaus

Geitenkaas (lauwwarm) | zongedroogde tomaten |
rucola | gemengde noten | vijgenjam

Pittige kip 8,25

Vegan 9,00

Kroket 8,25

Muhammara | geroosterde groente

Salades................................................
Salade Geitenkaas 10,75

Geitenkaas | filodeeg | bietjes | tomaat | komkommer |
gemengde sla | peer | honing mosterddressing

Spinazie salade 10,75

Kippendijfilet | taugé | bosui
Twee Van Dobben kroketten op brood
ook vegetarisch mogelijk

Soep......................................................
Soep van de week 6,75
Tomatensoep 6,75

Spinazie | balsamico | taugé | bosui | pittige kip |
zongedroogde tomaat | komkommer

Vegan salade 9,75

Gemengde salade | gegrilde groenten

Wij zijn ‘Uniek’ door ons maatschappelijk karakter
Bij ons werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, voor veel mensen
met een beperking is het meedoen in de samenleving geen vanzelfsprekendheid.
Wij van Uniek proberen iedereen in zijn eigen kracht te zetten en mee te laten
werken op dat vlak waar zij zich het meest prettig bij voelen. Zij worden daar
waar nodig is, ondersteund door mensen met ervaring in de hulpverlening.
Wij hopen jullie weer gauw te zien voor een gezellig en smakelijk verblijf bij ons!
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