SMOOTHIE

S

& NOG MEER

lekkers

Smoothie avoc
ad
€ 4,60
peer - kiwi - ap o
pel
munt - sinaas
appel 		
Smoothie papa
ya
mango - anan
as

SPECIALS

Lunchtapas		€ 16,25
Kies je vijf favorieten uit de soepen,
broodjes & salades en krijg deze in tapasvorm

Sandwich zalm & krabsalade

€ 10,50		

Zalm, krabsalade, komkommer & ei				
				

& nu al niet
meer weg
te denken

klassiekers!
vanaf 5-5-2022

Sandwich kip

€ 10,50

€ 4,60

Groentesmoo
th
wortel - spinaz ie
ie
gember

Loaded fries		

€ 4,60

€ 6,75

Frietjes met kaassaus, jalapeno
pepertjes, bos ui & chilisaus

nieuwe
gerechten

Gerookte kip, kerriecrème, bacon,
ei & tomaat

Wrap krokante kip

€ 9,50

Wrap met krokant gebakken kip, sla,
tomaat & Foodiesdip

Wrap falafel

€ 9,50

Wrap met falafel, komkommer,
paprika & ravigottesaus

Broodje van de maand

€ 8,25

zie www.foodiesenzo.nl

BURGERS
€ 9,00

Hamburger Speciaal

€ 8,00

Truffel Burger

€ 9,00

Dubbel Cheeseburger

€ 10,75

o.a. sla,
Burger van gemengd gehakt met
mayonaise, curry & gebakken uien
at,
Black Angus burger met o.a. sla, toma
truffelcrème, pijnboompitten &
parmezaanse kaas

kt met
Twee burgers van gemengd geha
up
etch
tenk
toma
&
kaas
o.a. sla, tomaat,

Kipburger

Millionair Shortbread

€ 3,50

Blueberry Cheesecake

€ 4,00

Witte chocolademouse

€ 4,00

Koekjes, karamel &
chocolade

Koekjes, roomkaas & blauwe
bessen

Met mango

BBQ Burger

at,
Black Angus burger met o.a. sla, toma
augurk & homemade BBQ-saus

TOETJES

at,
Krokante kipburger met o.a. sla, toma
s
hsau
ranc
de
ema
hom
&
n
augurk, baco

O. L. Vrouwestraat 33
5423 SH HANDEL
0492-321655
info@foodiesenzo.nl
www.foodiesenzo.nl
volg ons op:

€ 8,00

facebook.com/foodiesenzo
@foodies_en_zo

bestellen?
bel 0492-321655
of via BESTELLEN op
www.foodiesenzo.nl

m m m...

FRIET &
SNACKS
Portie friet			
Frikandel 			
Frikandel Speciaal 			
Kroket 			
Kaassoufflé 			
Bamischijf 			
Viandel 			
Bami Oriental 			
Kipcorn 			
Goulash Kroket 			
Kipnuggets 			
Mexicano			
Broodje erbij?			

€ 2,25
€ 1,90
€ 2,75
€ 2,20
€ 2,25
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,45
€ 2,45
€ 3,25
€ 2,40
€ 1,25

Tomatensoep

€ 6,25

Goed gevulde tomatensoep met
breekbrood & kruidenboter

Ander soepje

€ 6,25

Vraag er naar, of laat je verrassen

Breekbrood met kruidenboter

€ 4,75

Wit & bruin breekbrood met
huisgemaakte kruidenboter

Tonijn sashimi

		
S
M
L
€ 0,75
€ 0,95
€ 0,75
€ 1,25
€ 0,95

€ 2,00
€ 2,50
€ 2,00
€ 2,75
€ 2,50

€ 3,50
€ 4,50
€ 3,50
€ 4,75
€ 4,50

Torpedo garnalen

SALADES
Cheesiesalade

€ 9,75

€ 7,75

Kipsalade

€ 15,00

€ 13,00

Gebraden kip, tropische vruchten,
honing, cocktailsaus & walnoten

Carpacciosalade

€ 13,00

€ 15,00

€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 3,10

5 krokant gebakken garnalen met
een pikant sausje

Geitenkaas

of ander
Keuze uit tomatensoep

ibs		€ 6,25
Kleintje saté of sparer
reribs
é of spa
Kleine portie Ibericosat
met frietjes

Poffertjes		
& stroop
suiker
12 poffertjes met poeder

€ 5,00

€ 10,00

€ 9,00

€ 9,00

Tomatentapenade, warme geitenkaas,
verse vijgen & geroosterde
cashewnoten

HOOFDGERECHTEN

€ 18,75

Hôfkebol

€ 16,75

Italiaanse bol met pittig gehakt,
paprika, rode ui, ananas
& gegratineerde kaas

Gegrilde kipstukjes met veel groente in ‘n pitabroodje. Geserveerd met
homemade ranchsaus & frietjes.

Sweet & juicy spareribs

€ 16,75

Om je vingers letterlijk bij af te likken. Vlees dat nog net niet van het bot valt,
zoet gemarineerd & lekker juicy. Geserveerd met frietjes & salade.

Veggie pasta

€ 15,75
€ 15,75

Wortel, spitskool, rijst, kokos & satésaus. Lekker moet zoetzure groenten & cassave.

€ 3,00

€ 8,50

Brie, cumberlandsaus & noten

Gerookte zalm, eiersalade,
komkommer & rucola

Gado Gado

Minisoepje		
soepje

Brie

Zalm

Pasta, truffel, champignons, cherrytomaatjes, parmezaanse kaas, pijnboompitten & rucola.

KIDS

€ 8,50

Hummus, gegrilde groenten &
gerookte paprikapoeder

Vissalade

Gegrilde kip

(INCL. STATIEGELD)

Hummus

Truffelcrème, parmezaanse kaas,
pijnboompitten & rucola

Zalm, krab, gamba’s, komkommer,
ei, verse croutons & ravigottesaus

€ 8,50

Verse paté, cumberland, warm
gebakken appel & rucola

Carpaccio

Romige spaghetti met veel knoflook, bosui en gemarineerde gamba’s

DRANKEN

Bourgondische paté

Truffelcrème, parmezaanse kaas,
pijnboompitten, rucola & truffelchips

Knoflookspaghetti met gamba’s

Coca Cola
Coca Cola Zero
Fanta Orange
Dr. Pepper
Lipton Ice Tea Green
Petfles Spa Blauw

Speciaal voor ons gebakken door
Bakkerij van de Ven:
Foodies wit & volkoren

Gebakken brie, noten, komkommer
& cumberlandsaus

Kraakverse tonijn met een crumble
van wasabi & sesam

SAUZEN
Frietsaus
Brander mayonaise
Curry
Satésaus
Speciaal

STARTERS

BROOD

Iberico saté

€ 16,75

Heerlijk mals Iberico vlees, gemarineerd in oosterse specerijen & gegrild op onze lavagrill.
Geserveerd met frietjes, zachte pindasaus, salade van zoetzuur & geroosterde uitjes.

Kroketten vlees of vega

€ 7,50

Gegrilde kip

€ 8,50

Twee kroketten van draadjesvlees of
van kaas met mosterd

Gebraden kippendij, truffelsaus,
rucola & parmezaanse kaas.

Saté

€ 10,00

Iberico saté, satésaus &
geroosterde uitjes

Tosti ham & kaas

€ 6,00

Kaas & achterham, geserveerd
met krokante aardappelchips

Tosti pikant belegen
Scan deze QR code om alle
allergenen in onze gerechten
te vinden.

€ 8,50

€ 6,50

Pikant belegen kaas van
Kaas & Anders met witte port-stroop
& verse peer. Geserveerd met krokante
aardappelchips.

