Classics

pistoletje of zacht broodje

Jonge kaas
Oude kaas
Achterham
Eiersalade
Filet americain met augurk en uitjes
Gerookte kipfilet met truffelsaus
Gezond
Tonijnsalade met rucola

€ 2,55
€ 2,85
€ 2,55
€ 2,75
€ 2,75
€ 3,00
€ 3,15
€ 2,85

Italiaanse bol, waldkorn of maisbol + € 0,85

Specials
Zalm deluxe

pistoletje
€

3,75

Een knapperig broodje besmeerd met

Vegan explosion
groente, onder andere paprikasliertjes,
courgetteplakjes en komkommerplakjes op
een broodje met een frisgekruide
hummus van kikkererwten af gegarneerd met
lente ui en geroosterde sesamzaadjes.

Carpaccio sensation

€ 4,25

Een knapperig broodje ingesmeerd met pesto
waarop gemengde sla met dungesneden
carpaccio, vervolgens gegarneerd met
tomaat en geraspte kaas, afgemaakt met
druppels truffelmayonaise.

€

3,50

€

3,50

De Meeters special is gemaakt met een

vervolgens gerookte zalm en frisse limoen en

lichtbruin knapperig broodje waarop de

af gegarneerd met dille.

huisgemaakte gehaktbal in plakken ligt,

Mediterraanse zalm

3,25

Veganistisch pistoletje met huis gegrilde

Meeters special

kruidenkaas, belegd met sla en komkommer,

€

€

3,75

Een knapperig broodje met rucola sla en

gegarneerd met chili-mayonaise, kleine
blokjes augurk en tomaat voor de frisse
smaak.

gerookte zalm, gegarneerd met basilicum
pesto.

Special brie

Mediterraanse mozzarella
€

3,25

Een knapperig broodje belegd met rucola

Meeters stijl broodje caprese met plakjes
mozzarella, tomaat en rucola. Gegarneerd
met een frisse citroenpanko, heerlijk!

sla, plakjes romige brie, mosterd dille saus
en walnoten.

Oriental chicken
Een broodje gezond op Aziatische wijze met
langzaam gegaarde kip gemarineerd met
ketjap en limoen, op een knapperig broodje
belegd met frisse ijsbergsla en taugé
gegarneerd met atjar, plakjes gekookt ei
en Oosterse dressing.

Italiaanse bol, waldkorn of maisbol + € 0,85
€

3,50

Lunch maaltijdsalade

Maaltijdsalades zijn inclusief breekbrood
Vega salad

€ 6,00

Yoghurt bar specialiteiten
Fresh brownie

€ 3,95

Boerenyoghurt, met kleine stukjes
huisgemaakte brownie, plakjes banaan en

Vegetarische Oosterse salade met als

een topping van gecondenseerde melksiroop

basis rauwe spinazie met een topping van

met noten.

geroosterde paprika, huis gemarineerde
bloemkool, dungesneden rode kool,

Mango explosion

knapperige falafel balletjes afgemaakt met

Superfood boerenyoghurt met lijnzaad

een yoghurt munt dressing.

gegarneerd met stukjes mango en crunchy

€ 3,95

witte chocolade koekjes.

Gamba salad

€ 7,50

Gamba salade met als basis gemengde sla

Fruit explosion

waarop gamba’s, gebakken in knoflookolie,

Boerenyoghurt met vers fruit van o.a. appel,

met plakjes avocado, tomaat en komkommer,

peer, kiwi , huisstijl granola, overgoten met

druppels citroenmayonaise, gegarneerd met

honing.

edamame boontjes.

Thai-chi(cken) salad

€ 6,25

Oosterse salade met pittig gemarineerde

€ 3,95

Healthy smoothies
Pink paradise

(250 ml)

(Optioneel:

kipreepjes gemengd met spinazie, taugé,

Een roze vitaminebom met veel fruit en

mango blokjes en zoetzuur van rode ui, dit

frisse yoghurt.

)

€ 3,00

)

€ 3,00

)

€ 3,00

alles overgoten met een Oosterse pinda
dressing.

Green heaven

(Optioneel:

Een groene fruit- en groentesmoothie met

Italian salad

€ 5,75

spinazie en yoghurt.

Gemengde salade met rucola waarop
mozzarella plakjes en zoete cherrytomaat

Mango madness

partjes, bestrooid met knapperige

Een gele energiebooster met yoghurt

citroenpanko en kappertjes.

en mango.

Carpaccio salad
Italiaanse carpaccio salade met rucola sla,
dungesneden rundvlees gegarneerd met
plakjes gekookt ei, Parmezaanse kaas,

€ 6,50

(Optioneel:

Soja- of amandelmelk + € 0,85
Vega

pittenmix, croutons en huisgemaakte

Glutenvrij

truffeldressing.

Lactosevrij

Lunchmenu’s

(vanaf 4 personen)

Meeters broodjes lunch

€ 9,50 p.p.

Groepslunch

(vanaf 4 personen)

Perfect geschikt voor een lunch met een groep vanaf vier

Makkelijk en voor ieder wat wils, bestaande

personen. Je krijgt een gebalanceerd assortiment van de

uit twee harde broodjes en een zacht broodje,

specials met voor ieder wat wils. Ter aanvulling is er ook

rijkelijk belegd. Als lichtfrisse afmaker een klein

nog de mogelijkheid om hierbij een heerlijk rijkelijk belegd

bakje boerenyoghurt met vers fruit en crunchy

zacht broodje te nemen.

granola. Met erbij een flesje jus d’orange, melk
Hard broodje luxe belegd + melk, jus of water.

of water.

€ 5,00 p.p.

of

12 uurtje

€ 9,00 p.p.

Hard broodje luxe belegd + zacht broodje

€ 8,00 p.p.

rijkelijk belegd + melk, jus of water.

Voor onze soepliefhebbers hebben wij een
soep-broodjeslunch met twee luxe harde
broodjes en en een kopje rijk gevulde dagsoep.

Dranken

Met daarbij een flesje jus d’orange, melk of
water.

Dikke boterham lunch

€ 9,50 p.p.

Voor wie wat anders wil: de dikke
boterhammen van Meeters to go (drie halve
dikke boterhammen per persoon). Ze zijn
kleurrijk en smaakvol en worden luxe belegd.
Hierbij garneren wij elk broodje met zorg af

Biologische appelsap
Chocomel
Jus d’orange
Melk
Cola
Cola zero
Water

€
€
€
€
€
€
€

met kruiden en huisgemaakte toppings en
sauzen. Als lichtfrisse afmaker een klein bakje

Daarnaast is er een aantrekkelijke maandspecial!

boerenyoghurt met vers fruit en crunchy
granola. Met daarbij een flesje jus d’orange,
melk of water.

Veggies choice
Voor de gezonde lunch, laag op calorieën, is er
deze vegetarische salade, begeleid met een
frisse boerenyoghurt en jus d’orange, melk
of water.

€ 8,75 p.p.

2,25
2,00
2,25
1,50
2,00
2,00
1,50

