Een volledig verzorgde
lunch van s’Amuse;

Dit menu bevat
gezonde
producten

dat is lekker geregeld!
Voor thuis, op kantoor of als picknick

SANDWICHES VAN DESEMBROOD, CIABATTA, VLOERBROODJES OF PISTOLETJES
€ 4,50 PER BROODJE – TE BESTELLEN PER 4 STUKS

Vlees
• Huis gerookte kalkoen en koriandermayonaise
• Gerookte kip en gegrilde courgette
• Vitello tonato, kalfsfricandeau met een romige tonijnsaus *
• Pastrami en crème van Groninger mosterd *
• Parmaham, oude kaas en tapenade van zongedroogde tomaat
• BLT bacon, lettuce en tomato (klassieke sandwich van bacon, sla en tomaat)

Vegetarisch
• Oude kaas met balsamico crème
• Leidse kaas met rucola
• Eiersalade met verse bieslook
• Bieslookkaas, tomaat en komkommer
• Hummus en roombrie
• Mozzarella, pomodori en verse basilicum
Vis
• Makreelmousse en zoetzure komkommer
• Huisgemaakte tonijnsalade met olijven en kappertjes
• Biologische eiersalade met gerookte zalm*
• Gerookte zalm met mierikswortelmayonaise *
• Hollandse garnalen*
Met * zijn € 5,00 per broodje
De sandwiches kunnen ook als mini sandwiches besteld worden vanaf €2,75 per stuk – per 8 stuks

SOEPEN VOOR THUIS
MINIMAAL PER LITER BESTELLEN (= 4 A 5 KOPPEN):

€ 18,00 per liter
• Licht gebonden tomatensoep met verse basilicum (v)
• Mosterdsoep (v)
• Rode bietensoep (v)
• Groene courgettesoep (v)
• Paprikaroomsoep met verse koriander en zure room (v)
• Preisoep (v)
• Broccolisoep (v)
• Franse uiensoep (v)
€ 20,00 per liter
• Heldere paddenstoelenbouillon (v)
• Gazpacho
• Aardappel knolselderijsoep met truffel en Parmezaanse kaas
• Venkelsoep met kummel-croutons
• Soep van jonge groene erwtjes
• Zuurkoolsoep met spekjes

€ 24,00 per liter
• Heldere ossenstaartsoep met een garnituur van bleekselderij en doperwtjes
• Thaise kerriesoep met garnalen
• Kreeftenroomsoep met een scheutje cognac
• Vissoep met saffraan en’ fruits de mer’
• Wildbouillon met verse kruiden en reepjes kalkoen
• Knoflooksoep met Hollandse garnalen
• Garnalensoep met een spiesje van garnalen

VARIATIE KOFFIEBROOD
€ 1,25 PER PERSOON
Rozijnenbrood, krentenbrood of suikerbrood

MINIWRAPS GEVULD MET:
€ 1,75 PER STUK – PER 12 STUKS BESTELLEN
• Gegrilde kip en koriander mayonaise
• Gerookte zalm met rucola en mierikswortelmayonaise
• Vegetarische tapenade en gegrilde courgette

TAARTEN
•
•

Walnoten– carameltaart
De lekkerste chocolade brokken van Groningen

€ 15,00 per stuk
€ 4,00 per 100 gram

FRUIT EN SAPPEN
•
•
•
•

Vers hand fruit
Verse fruitsalade
Melk of karnemelk
Verse jus d’orange

€
€
€
€

1,50 per persoon
4,80 per persoon
1,50 per persoon
3,50 per persoon

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief bezorgkosten

Bel voor meer informatie met 050-3129213

