LUNCH

ONTBIJT

ONTBIJT
SWEET MORNING 11
Yoghurtbowl met vers fruit, granola,
maple syrup en kokosvlokken

“EVEN WEG VAN ONDERWEG” 16
Glaasje verse jus d’orange, boerenbrood,
boerenham, kaas, gekookt eitje,
yoghurt met muesli,
vers afgebakken mini croissant,
roomboter, honing en jam

TWEE MINI CROISSANTS 6
Met jam en roomboter

MR. STATION GRILLED 11
Een stoere gegrilde ontbijtsandwich
met bacon, kaas,
guacamole, mayonaise, sla,
gebakken ei en pittenmix

LUNCH TRIO’S
VLEES 13
Broodje met carpaccio en kalfsvleeskroketjes
en een pomodorisoepje

VIS 13
Broodje gerookte zalm en gambakroketjes
en een pomodorisoepje

VEGA 13
Broodje met avocadosmash en
rucola-kaaskroketjes en een pomodorisoepje

LUNCH
POMODORISOEP 6
Huisgemaakte tomatensoep van pomodori tomaten
CLUBSANDWICH KIP 14
Met mayonaise, gebakken ei, bacon, tomaat, komkommer, salade en chips
CLUBSANDWICH ZALM 14
Met mayonaise, gebakken ei, rode ui, kappertje, tomaat, komkommer,
salade en chips
BROODJE HETE KIP 14
Met pikante kip, paprika, zoetzure komkommer, rode ui,
tomaat en chilisaus
BROODJE CARPACCIO 14
Met geroosterde pitten, Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat,
rucola en truﬀelmayonaise
BROODJE GEITENKAAS 14
Met peer, balsamico en walnoten

BROODJE FETA 13
Met gegrilde courgette, gemarineerde feta, olijven,
zongedroogde tomaat, rode ui, komkommer, salade en pittenmix
BROODJE TONIJNSALADE 13
Met cocktailsaus, zongedroogde tomaat, rode ui,
kappertjes en salade
Extra: gesmolten kaas +2
BROODJE KROKET 11
Twee kalfsvleeskroketten van Oma Bobs met mosterd
MR. STATION BURGER 19
Malse burger van 100% rund op een Italiaanse bol met sla, rode
ui, bacon, cheddar en smokey Mr. Stationsaus met friet en salade
MRS. VEGAN BURGER 19
Malse burger van rode bonen op een Italiaanse bol met sla, salsa,
avocado smash, rode ui, komkommer en nachos met friet en
salade

MAALTIJDSALADES
CARPACCIO 17
Met geroosterde pitten, Parmezaanse kaas,
zongedroogde tomaat, rucola en truﬀelmayonaise

FETA 16
ZALM 18
Met gegrilde courgette, gemarineerde feta, olijven, Met rode ui, kappertjes, tomaat, komkommer
zongedroogde tomaat, rode ui, komkommer,
en pittenmix
salade en pittenmix

Lekker voor erbij!

TRUFFEL FRIETJE 6
Friet van Friethoes met truﬀel en Parmezaanse kaas
Heeft u een allergie, vraag onze collega’s naar de mogelijkheden.

