BRO
OD
JES

Vers belegde broodjes, luxe
en rijkelijk belegd, keuze uit
de volgende broodsoorten:
Focaccia en wit of bruin
landbrood

UW FAVORIETE BROODJE
BEZORGEN WIJ OOK!
Voor de bezorging van uw lunch komen wij
graag bij u langs op kantoor. Elke werkdag
kunt u de bestelling gemakkelijk plaatsen via
onze website www.yoolzharderwijk.nl of bel
naar 0341-700263

YOOLZ TOPPER
€6,75
Laat je verrassen! Steeds weer een wisselend broodje
TALEGGIO
€8,50
Taleggio (Italiaanse kaas), rode pesto en gegrilde
groenten

CHICKEN CLUB SANDWICH
Kip, kruidenomelet, bacon, rode pesto,
limoenmayonaise en zongedroogde tomaat

€10,95

De clubsandwich wordt geserveerd met friet

CARPACCIO
€8,95
Parmezaanse kaas, pijnboompitten en kappertjes
Keuze uit groene pesto of truffelmayonaise

BROOD MET KROKET
Twee ambachtelijke kroketten op brood

€6,95

Keuze op wit of bruin brood

DI PARMA
€9,50
Parmaham, buffelmozzarella, rucola, balsamicovinaigrette en zongedroogde tomaat
TONIJN
Onze rijkgevulde huisgemaakte tonijnsalade

€7,95

VITELLO TONATO
€9,50
Rosé gebraden kalfsvlees, tonijnsaus en kappertjes

BIEFSTUKPUNTJES OP BROOD
€10,95
Oosters gemarineerde biefstukpuntjes, paddenstoelen,
lente-ui, komkommer, groene asperges en
sesamzaadjes
BROODJE BAL
Twee gehaktballen uit de jus met romige
mosterdmayonaise.

€7,95

Geserveerd op 2 bolletjes

ZALM
€9,50
Onze huisgerookte zalm, dille roomkaas en groene
asperges

UITSMIJTER
€7,95
2 Boterhammen met 3 eieren en ham, kaas en/of spek
Keuze uit wit of bruin brood

GEITENKAAS
€8,50
Spinazie, warme geitenkaas, honing, walnoten en
zongedroogde tomaat
BLT
€8,95
Kip, bacon, zongedroogde tomaat, kerriemayonaise,
rode ui, komkommer en pijnboompitten
FOREL
€8,50
Dikke boterham met onze huisgerookte forel, appel,
gin-tonic komkommer en limoen
Keuze uit wit of bruin brood

VEGETARISCH OF KUNNEN WIJ VEGETARISCH BEREIDEN

OMELET
€8,25
Omelet met verse kruiden, gebakken paddenstoelen,
ham en lente-ui
Keuze uit wit of bruin brood

12-UURTJE
€8,75
Een kroket en een gebakken eitje op brood met een
huisgemaakte verse soep
Keuze uit wit of bruin brood

PITA
PITA KIP
€7,25
Lauwwarme kip, hummus, taugé, komkommer, sesam,
paddenstoelen en ras-el-hanout dressing
PITA FOREL
€8,25
Onze huisgerookte forel met spinazie, lente-ui,
limoen-mayonaise, zongedroogde tomaat en een
honing mosterd dressing

TO
AST

Alle salades worden
geserveerd met brood
en dipper.

SA
LA
DES

SALADE BIEFSTUKPUNTJES
€13,50
Oosters gemarineerde biefstukpuntjes, paddenstoelen,
lente-ui, komkommer, sesam en groene asperges
SALADE FOREL
Onze huisgerookte forel, appel, gin-tonic
komkommer en limoen.

Onze toast is een focaccia
brood dat even onder de
grill gaat

SALADE CARPACCIO
€13,50
Rundercarpaccio, parmezaanse kaas, kappertjes en
pijnboompitten met balsamico vinaigrette

TOAST HAM/KAAS
Ham en/of kaas met ketchup

€5,75

TOAST POLLO
Kip, groene pesto en kaas

€6,75

TOAST TALEGGIO
Taleggio kaas, rode pesto en parmaham

€7,75

TOAST ROMA
Parmaham, mozzarella en tomaat

€7,25

TOAST VEGGIE
Hummus, gegrilde groenten, brie en tomaat

€6,75

SALADE IL GUSTO
€11,95
Gegrilde groente, honing, zongedroogde tomaat,
walnoten met een balsamico vinaigrette
(Keuze uit brie, geitenkaas, kip of Parmaham)

SALADE ZALM
Onze huisgerookte zalm, lente-ui, tomaat,
komkommer, groene asperges met een
honing-mosterd dressing

€12,50

SALADE GEITENKAAS
€12,50
Warme geitenkaas, spinazie, honing, zongedroogde
tomaat, walnoot, pijnboompitten met een frambozen
vinaigrette

SOEP
SOEP
Verse soep van de dag
Kleine kommetje soep

€12,50

€5,75
€3,75

HEERLIJK GRATIS LUNCHEN?
Bij elke besteding vanaf € 10,- bij Yoolz
Lunchroom & Catering ontvangt u
een stempel. Bij een volle spaarkaart
ontvangt u een korting van € 10,- op
uw rekening bij Yoolz Lunchroom.

