Lunch Vergaderen en toch gezond willen lunchen. Wij maken verse lunchbroodjes met
heerlijke huisgemaakte soepen, salades & meer…..
“BaquetteRia standaard” € 8,75 per persoon (2,5 broodjes p.p.)
- Luxe harde broodjes belegd met assortiment van;
Serranoham met pesto en zongedroogde tomaat
Caprese met pomodori tomaat, mozzarella en pesto
Huisgemaakte eiersalade
Filet américain
Old Amsterdam
Gerookte Schotse zalm
Huisgemaakte tonijnsalade
(indien u kiest voor een assortiment kleine broodjes (mix van wit & bruin) rekenen wij voor 3
broodjes € 8,25 per persoon, aan te vullen met mini croissants en mini krentenbollen á € 1,00 per
item)
Luxe lunch basis, 4 broodjes p.p. € 10,00 p.p.
Mix van mini broodjes, mini sandwiches en mini wrap
- Mini zacht wit broodje bieslookroomkaas en komkommer
- Mini zacht wit broodje gerookte kalkoen met avocado
- Mini bruin broodje lamsham met selderijsalade
- 1/4 sandwich mais met tonijnsalade met Granny Smith
- 1/4 sandwich bruin tomaat mozzarella
- 1/2 wrap pittige kip salade met ijsbergsla
De vleeswaren & kazen zijn elke dag anders en er wordt gekeken naar passend beleg voor bij de
seizoensbolletjes
Healthy lunch, 1 salade p.p. 4,25
Wij serveren deze salades vanuit weckpoten.
De salade heeft een gewicht van 300 gram p.p.
Er is keuze uit:
- Couscous Tabbouleh met rode kool en groene paprika’s
- Aziatische noedelsalade met edamame-bonen en cashewnoten
- Pasta met gerookte kipsalade, cherrytomaatjes en spinazie
Basislunch, 2 broodjes p.p. € 6,25
Bij dit arrangement maken wij gebruik van dikke plakken oerbrood rijkelijk belegd.
- Jonge kaas, Franse roombrie van de mat
- Kalfsgehakt, lamsham, kalkoen
Basislunch + zoetbroodje, 2 broodjes p.p. € 7,50
Bij dit arrangement maken wij gebruik van dikke plakken oerbrood rijkelijk belegd.
- Kalfsgehakt, lamsham, kalkoen
- Cranberry bonk (seizoensitem) geserveerd met echte boter

Luxe lunch € 13,50
Mix van 5 kleine items p.p.
- Tramezzine 3 laags belegd met gerookte zalm, frisse spread, bieslook en sla van het seizoen
- Gesorteerde mini luxe belegde broodjes met o.a. vleeswaren & kazen conform cyclus
- Wrap 1/2 met cajun kip
- Weckpotje met Griekse yoghurt met bessen en muesli
- Choco/bananenbrood met pecannoten
Lunch Rustiek € 13,50
Mix van 5 kleine items p.p.
- Luxe dikke rustieke boterham met beleg volgens cyclus, te denken aan hoemoes met oude
kaas, gerookte kip met avocado mouse en mango, gegrilde groenten van het seizoen
- Vouwbroodje gevuld met een capresesalade
- Weckpot met fruitsalade met drakenfruit en mango
- Wortelbrood met walnoten en rozijnen
Soep, sandwiches & wrap lunch 1 € 12,50 per persoon
Huisgemaakte soep, tomaat, kruidige wortelsoep, kippensoep
****
2 sandwiches (of 2 mini broodjes) & ½ wrap
****
Vers fruitsalade of chocolademousse
Soep, sandwiches & wrap lunch 2 € 15,50 per persoon
Huisgemaakte soep, tomaat, kruidige wortelsoep, kippensoepP
****
2 sandwiches (of 2 mini broodjes) & ½ wrap
****
Gevulde groene salade
****
Vers fruitsalade of chocolademousse
Ria’s keuken luncharrangement € 6,50
Per persoon 2 verse pistolets
- Assorti van kaas, ham, gezond, brie of kipfilet
Ria’s keuen luncharrangement Vega € 6,50
Per persoon 2 verse pistolets
- Assorti van kaas, gezond, brie
Ria’s keuken lunch Rustiek luxe € 8,75
Per persoon 2 vers afgebakken luxe baquettes
- Rustiek luxe belegd met tonijnsalade, gezond, brie, carpaccio, kip, Old Amsterdam of filet
americain
Ria’s keuken lunch Rustiek luxe vega € 8,75
Per persoon 2 vers afgebakken luxe baquettes
- Rustiek luxe belegd met brie, gezond of Old Amsterdam

Lunchtas - luxe lunchpakket 12,50
- Wrap met gerookte zalm 1/1
- Rustieke boterham met oude kaas & hoemoes
- Bananenbrood met walnoten
- Smoothie met fruit van het seizoen
- Flesje Chaudfontaine 0,5 l
- Handfruit van het seizoen
Exotische fruitsalade € 2,75

