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Ambachtelijke dagsoep 
met stokbrood en kruidenboter

Sandwiches 
wit/bruin of speltbrood

In de pan gebakken tosti
wit, bruin of spelt

Pasta
met stokbrood en kruidenboter

Maaltijdsalade

Belegde broodjes
wit/bruin

Uitsmuiters of Omelet met toast

Meet & Eat geopend 
van maandag t/m vrijdag

8.00 tot 17.00

Vraag naar onze andere mogelijkheden zoals: catering, evenementen, 
vergadermogelijkheden, borrels, receptie’s etc.etc.

Borrelplank/lunchplank 
vanaf twee personen

Hot dogs met royale topping

Ardenneham, heksenkaas, 
komkommer en augurk

Croque madam 

Jonge kaas

Oude kaas   

Kipfilet   

Rosbief   

Ardenneham  

Filet American  

Filet  American Martino 

Gezond   

Ardenneham roomkaas 

Rosbief luxe  

Brie    

Brie, honing, walnoot  

Eiersalade   

Tonijn salade  

Gebakken ei  

Gebakken ei met ham en of kaas 

Hummus    

Gegrilde aubergine, hummus

Dagsoep klein 200 cc

Dagsoep groot 325 cc

Rospaccio

Zalm

Mozzarella

Kip

Naturel 

Kaas 

Ham 

Ham/Kaas 

Rosbief 

Spek 

Spek/Kaas 

Kaas/tomaat/ui

€ 2,20

€ 2,50

€ 2,25

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,25

€ 3,75

€ 3,75

€ 4,25

€ 4,25

€ 3,75

€ 4,50

€ 3,50

€ 4,00

€ 2,50

€ 3,00

€ 2,75

€ 3,50

€ 2,75

€ 3,75

€ 7,50

€ 7,95

€ 6,95

€ 7,25

€ 5,50

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,50

€ 6,95

€ 6,50

€ 6,50

€ 6,50

Rosbief, gekookt ei, peterselie, ui 
en truffelmayonaise

Croque monsieur

Kipfilet, krokante bacon,tomaat 
en cocktailsaus

Oude kaas, kebab, cheddar en 
heerlijke topping

Carbonara met pancetta 
en champignon

Kaas, pesto, tomaat en 
frisse topping

Arrabiata  met of zonder Italiaanse 
worst, olijven,cherry tomaat en 
kappertjes

Gegrilde aubergine, roomkaas en 
paprika en nacho topping

Pesto met zongedroogde tomaat 
en pijnboompitten

Voor uw feesten en partijen beschikken wij in 
Wageningen over nog een leuke locatie, 

vraag naar de mogelijkheden 

Roomkaas, spinazie, pesto en 
guacamole topping

Ardenneham, basilicum, oude kaas 
en smokey topping

Kip, sambal, pindakaas, tauge koude 
satesaus topping met gefruite ui

Diverse verse 
koffie varianten 

vanaf

Warme beenham, cherry tomaat 
en honing mosterd saus

Warme pulled chicken, nacho's 
en tomatensalsa

Boeren kruidenkaas, pesto, gedroogde 
tomaat en pijnboompitten

Oude kaas, tomatentapenade en 
zongedroogde tomaat

Gezond met ham en kaas

Brie, honing en walnoot

Huisgemaakte frisse eiersalade

Gerookte zalm, roomkaas en augurk

Gegrilde aubergine met hummus

Baguette € 0,50 extra

Meergranen triangel, Waldkornbol, stokbroodje 
of Italiaanse bol € 1,00 extra

Huisgemaakte tonijnsalade, rode ui 
en augurk 

€ 5,75
€ 5,75

€ 5,95

€ 5,95

€ 5,50

€ 5,50

€ 6,75

€ 5,75

€ 5,75

€ 7,25

€ 6,50

€ 6,50

€ 6,75

€ 5,25 € 5,25

€ 8,50 p.p

€ 4,75

€ 4,95

€ 4,95

€ 4,75 € 4,75

€ 4,75

€ 6,75

€ 4,00

€ 5,50

Original: ketchup, mosterd, 
mayonaise, augurk en gefruite ui

Spicy: gesnipperde ui, koolsalade, 
gegrilde paprika,mais, sla, sriracha 
mayo en casave kroepoek

Speedy Gonzales: kaassaus, jalapeno, 
nacho en chiliesaus

Nana Mouskouri: gyros, zaziki, feta, 
spinazie en rode ui

€ 3,50

€ 1,95

€ 4,75

€ 4,75

€ 5,75

Dranken

Feest of partij?

Biologische melk/karnemelk 

Verse jus'd orange klein (200cc) 

Verse jus'dorange groot (300cc) 

Smoothie   

Frisdrank kleine fles  

Frisdrank blik only take away

€ 1,25

€ 1,95

€ 2,75

€ 3,50

€ 2,25

€ 1,65

Heerlijk gevulde plank met stukjes brood en smeersels Rauwe ham, Parma ham, 
Harde italiaanse worst,olijven, gedroogde tomaten, noten en Wageningse roem oude kaas

MENUKAART

Diverse heerlijke wijnen en speciaal bieren
Vraag naar onze bier/wijn kaart


