kker
KELIJK

SMOOTHIE

S

Smoothie avoc
€ 4,50
peer - kiwi - apado
munt - sinaasa pel
ppel 		
Smoothie pap
€ 4,50
mango - anan aya
as
Groentesmoo
thie
€ 4,50
wortel - spinaz
ie
gember

& NOG MEER

lekkers

TOSTI
Tosti ham & kaas
Tuna melt

SANDWICH
€ 5,50

Sandwich zalm & krabsalade

€ 10,00

Zalm, krabsalade, komkommer & ei

€ 6,50

Tonijn, ui & kaas

Sandwich kip

Pizza tosti

Gerookte kip, frambozencompote,
rucola & kerriecrème

€ 6,50

€ 10,00

Tomatensaus, basilicum, tomaat
& mozzarella

BURGERS
BBQ Burger

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

Hamburger Speciaal

o.a. sla,
Burger van gemengd gehakt met
mayonaise, curry & gebakken uien

Spicy Burger

at,
Black Angus burger met o.a. sla, toma
augurk & spicy burgersaus

Cheeseburger

o.a. sla,
Burger van gemengd gehakt met
tomaat, kaas & tomatenketchup

Kipburger

rk

Kipburger met o.a. sla, tomaat, augu
& homemade ranchsaus

lek
MAKK

€7,50

€7,50

€7,50

€7,50

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

€7,50

facebook.com/foodiesenzo
@foodies_en_zo

bestellen?
bel 0492-321655
of via BESTEL NU 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?			

€ 2,00
€ 1,75
€ 2,50
€ 2,00
€ 2,10
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,30
€ 2,30
€ 3,00
€ 2,25
€ 1,00

STARTERS
Tomatensoep

Vega ramen

Ander soepje

		
S
M
L
Frietsaus
Brander mayonaise
Curry
Satésaus
Speciaal

€ 0,40
€ 0,50
€ 0,40
€ 1,00
€ 0,75

€ 1,75
€ 2,00
€ 1,75
€ 2,50
€ 2,25

€ 3,00
€ 3,50
€ 3,00
€ 4,00
€ 3,75

€ 6,00

Veggie

Cheesie

€ 6,00
€ 4,50

Kipsalade

Carpacciosalade

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

Sweet & Juicy Spareribs

€ 12,50

€ 14,50

€ 4,50
Poffertjes 		
& stroop
suiker
12 poffertjes met poeder

ndel 		€ 2,50
Broodje kroket of frika
Lekker met mayonaise

€ 2,50
Minisoepje 		
er soepje
and

Gepofte aardappel

€ 15,00

Rode puntpaprika gevuld met o.a. courgette, spinazie & feta (evt. met bacon)

€ 9,50

€ 8,50

€ 15,00

€ 8,00

Gebraden kip, tomaat, ui,
kaas & chilisaus

Warm vlees
€ 9,00

Bourgondische beenham
met BBQ-saus

€ 15,00

Saté

€ 10,00

€ 8,00

Italiaanse bol met brie, champignons,
spek, tomaat, honing & rucola

Hete kip
€ 15,00

€ 7,50

2 kroketten van draadjesvlees
met mosterd

Brie
€ 15,00

€ 8,00

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

Bourgondische kroketten

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

Gevulde paprika

Tonijn

Hôfkebol

Mooie grote & bloemige aardappel, geserveerd met heerlijk gegrilde groente & romige saus.

Veggie pasta

Carpaccio

Tonijnsalade met olijven,
zongedroogde tomaten, feta & rucola

Citroengras, sesam, ketjap & verse gember. Deze specerijen kunnen niet ontbreken
in onze marinade voor dit zachte stukje vis. Geserveerd met Oosterse groente.

KIDS

€ 8,00

Truffelcrème, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten & rucola

Licht spicy & heerlijk malse kippenvleugels. Lekker dippen in onze
zachte huisgemaakte ranchsaus. Hier zijn ook extra servetten bij nodig.

Sweet Oriental Kabeljauw

€ 8,00

Hummus, gerookt paprikapoeder,
tomaat & ei

Kip-kerrie, ananas, lente-ui & sla

Om je vingers letterlijk bij af te likken. Vlees dat nog net niet van het bot valt,
zoet gemarineerd & lekker juicy. Vraag maar vast wat extra servetten.

Chipolte chickenwings

€ 8,00

Boerenham, komkommer, sla &
jong belegen boerderijkaas
van Kaas & Anders uit Gemert

Kip-kerrie

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

DRANKEN

of een
Keuze uit tomatensoep

€ 12,50

Zalm, krab, gamba’s, komkommer & ei

HOOFDGERECHTEN

Ham & Kaas

Hummus

Truffelcrème, parmezaanse kaas,
pijnboompitten, rucola & truffelchips

Iberico saté

Coca Cola
Coca Cola Light
Fanta Orange
Dr. Pepper
Lipton Ice Tea Green
Petfles Spa Blauw (330ml)

€ 14,50

Gebraden kip, tropische vruchten,
honing, cocktailsaus & walnoten

Vissalade

foodies

€ 12,50

Geitenkaas, geroosterde cashewnoten,
vijgen & balsamicodressing

Vraag er naar!

Breekbrood met kruidenboter

SALADES

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

Tomaat, feta, basilicum, pesto,
pijnboompitten & rucola

Heel veel groente, heel veel noedels
& een stevige bite

Wit & bruin breekbrood met
huisgemaakte kruidenboter

SAUZEN

€ 6,00

Goed gevulde tomatensoep met brood
& kruidenboter

BROOD & ZO

€ 8,00

€ 9,50

Iberico saté, satésaus &
geroosterde uitjes

Broodje van de maand

€ 7,50

