Hollands ontbijt mandje brood,
zoet/hartig beleg, eitje, koffie of thee en verse jus
E 8,95

puntje quiche naar keuze, kleine soep naar keuze

E 9,95

wentelteefjes met koffie of thee en verse jus

& kleine gemengde salade

yoghurt & Klavers eigen muesli met
koffie of thee en verse jus
eierontbijt met koffie of thee en verse jus

geitenkaas, spinazie en pijnboompitjes

E 12,50

E 8,95

E 6,00

uitsmijter, omelet of roeRei

Gemengde salade:

E 1,00

Olijven, huisgemaakte dressing, avocado,
komkommer, seizoensgroente en nootjes.

➻ extra kaas, ham, bacon,
tomaat per ingrediënt

E 6,50

wentelteefjes met kaneelsuiker

Met naar keuze:
➻ Geitenkaas met honing
➻ Tonijn met gekookt ei
➻ Gerookte kip met parmezaan
➻ Zalm met gekookt ei

club kip ei, sla, mayonaise, tomaat,
Het is niet uitgesloten dat gerechten allergenen
bevatten heeft u een allergie meld het ons.

tomatensoep met pesto
weeksoep ➻ kijk op de borden

E 6,25

Wifi:

klaver4internet

www.lunchcafe-klaver4.nl

E 6,50

kip en bacon
club zalm eiersalade, sla, tomaat en
warmgerookte zalm

E 7,50

club eiersalade eiersalade, sla,
tomaat en tuinkers

E 6,25

club rosbief rosbief, sla, tomaat,
pestodressing, Parmezaanse kaas en
pijnboompitten

E 6,75

WIT OF BRUIN ZACHT BOLLETJE
+ E 1,50

demi baguette
voor uw belegkeuze en prijzen ➻ kijk op de borden

pastrami warme pastrami, sla, bacon, avocado,

E 2,00

banana bread

E 3,00

mini cheesecake

E 3,50

taart

E 7,00

tomaat en honingmosterddressing
broodje burger sla, tomaat, augurk, ui, mayonnaise,
ketchup, bacon en kaas op een brioche bol

E 7,00

Smokey chicken met langzaam gegaarde kip in bbq
saus met avocado tomaat en jalapeno pepers

E 7,00

tonijn tonijnsalade, ei, augurk, uienringen,
olijven, zongedroogde tomaten en sla

E 7,00

geitenkaas lauwwarme geitenkaas, tomaat, honing,
walnoten, verse tijm en sla

E 7,00

E 5,75

E 6,75

E 4,25
E 4,75
E 4,75

tuna melt tonijnsalade,
zongedroogde tomaat en kaas
focaccia mozzarella buffelmozzarella,
tomaat, pesto en pijnboompitten
tosti ham of kaas
tosti ham en kaas
tosti Old Amsterdam met verse gember



koffie, espresso, ristretto,
espresso macchiato

E 2,20

cappuccino

E 2,50

koffie verkeerd

E 2,75

latte macchiato

E 2,75

dubbele espresso

E 3,15

thee

E 2,25

verse muntthee

E 2,75

ONTBIJT
LUNCH
TAART

Take-away
bezorgservice
CATERING
vergaderlocatie

E 2,50

warme chocolademelk

E 0,50

➻ slagroom

E 1,90

melk, karnemelk

Small

Large

E 2,50

E 3,60

versgeperst sinaasappelsap

E 4,50

EARTH SPARKLING / STILL 0,75l

E 3,25

E 4,25

versgeperst Grapefruitsap

E 2,25

Coca Cola, Coca Cola Light

E 3,25

E 4,25

vruchtenshake

E 2,25

Ice Tea, Bitter lemon

E 3,25

E 4,25

Sinaasappel wortelsap

E 2,25

EARTH SPARKLING / STILL

E 2,50

E 3,60

smoothie (op yoghurtbasis)

E 3,25

bier, Heineken longneck

E 2,75

appelsap, Appelaere

E 3,50

witte wijn of rode wijn (glas)

E 3,00

Perensap, Perelaere

