Om te delen

Lunch
Een rijkgevulde bowl met sushi rijst,
zalm, avocado, sojabonen, komkommer,
radijs, wakame & gebakken uitjes

Say Cheeseburger

€ 11,50

(ook vegetarisch mogelijk)
Runderburger (180 gram) met kool, sla,
augurk, tomaat & kaas

Eggs benedict

(altijd met brood salade
verse jus, thee of koffie)

€ 14,50

€ 9,50

Romige macaroni met veel kaas

Hippe Kip

Avocado
Gerookte zalm
Huisgemaakte tonijnsalade
Kerrie hummus
Mini mac & cheese
Biefstukpuntjes (+€2,-)
Zoete olijven
Runderbitterballen

Keuzestress?

€ 8,75

Altijd moeite met
kiezen? Geen probleem!
Kies gewoon 2 van je
favoriete broodjes:

Waallander oerbrood met
gerookte kip, tomatensalsa,
avocado & mosterdmayonaise

Egg wrap
van de plancha

€ 12,50

We maken een rijkgevulde
salade voor je. Kies alleen zelf
één hoofdingrediënt:
• Biefstukpuntjes
• Avocado

• Zalm
• Burrata

€ 12,50

Kies er
2 voor
€ 11,50

(ook vegetarisch mogelijk)
Runderburger (180 gram) met kool,
sla, augurk, tomaat en kaas.
Inclusief Peroni bier.

Elke woensdag
‘planken dag’
20% korting op jouw zelf
samengestelde plank.
Vanaf 2 personen,
altijd met brood, salade,
verse jus, thee of koffie.

Brioche met gerookte
zalm, zoet zure
komkommer & aioli

€ 9,50

Gebakken wrap met tonijn,
spinazie, tomaat, pesto & kaas
(met en zonder tonijn te bestellen)

Brioche met roerei, bieslook,
little gem & pesto

Broodje van de week
(vraag de bediening)

Soep van de week
(vraag de bediening)

Glutenvrij brood

Zin in
een lekkere
salade?

Brioche met avocado
radijs & sesam

€ 8,50

Romige omelet met kaas
& spinazie, ingerold in een wrap

Quesadilla

Elke zaterdag van
12:00 tot 14:00 uur

Kies er 5

2 gepocheerde biologische
eieren geserveerd op vers gegrild
briochebrood met avocado
& gerookte zalm

Mac and cheese

Say Cheesburger
special

Geniet van een
plank vol lekkers
(v.a 2 personen)
€ 14,50 p.p.

Kijk op instagram
@delobby.apeldoorn

€ 12,50

Influencen?

Poke bowl

+ € 1,50

Brioche met biefstuk, augurk,
Amsterdamse ui & grove
mosterd. (+€2,50)

Tosti’s
Tosti zalm

Zalm, roomkaas,
bieslook & rode ui

• Learn a new skill

• Make a nice gesture

• Take a cool picture

• Talk to somebody you (don’t) know

• Grab a nice magazine

• Have a cheat day

• Drink a nice cocktail

• Make a Diner reservation @kleinberlijn

• Listen to nice (live) music

• Play a Game of petanque @kleinparijs

€ 6,25

Tosti kip

€ 6,25

Tosti kaaaas

€ 5,50

Gerookte kip, kaas
& tomatensalsa

Perfect day?

Zoetigheid

Gevuld met cheddar
& belegen beemster kaas

Voor bij de koffie
of na de lunch
Wafel met vers fruit

€ 6,50

Smoothie XXL

€ 5,50

Yoghurt met aardbeienof mangosap, vanilleijs
en slagroom
Glutenvrij, Lactosevrij of iets anders?
Vraag het de bediening!

Bekijk ook onze taartvitrine!

glutenvrij

lactosevrij

suikervrij

vegetarisch

Heeft u speciale
dieetwensen?

Glutenvrij, lactosevrij of iets
anders? Laat het ons weten!
Wij besteden er veel zorg aan
om aan uw speciale wensen
tegemoet te komen.

