Lunch
Broodjeslunch
Inclusief 1 glas jus d’orange, melk en handfruit







Lolly rosbief
Lolly brood • rosbief • truffelmayonaise
Gerookte zalm
Focaccia • gerookte zalm • roomkaas
Oude Rotterdamse kaas
Volkorenbol • oude Rotterdamse kaas • pesto • rucola
Gezond
Landbrood • kaas • hooiham • ei • mesclun • komkommer • tomaat
Gerookte kip
Wrap • gerookte kip • chilimayonaise
Roombrie
Maïsbol • roombrie • honing-mosterdsaus

Broodjeslunch deluxe
Inclusief koffie/thee, 1 glas melk p.p en handfruit











17,00 p.p.

Salade van de chef
Lolly rosbief
Lolly brood • rosbief • truffelmayonaise
Gerookte zalm
Focaccia • gerookte zalm • roomkaas
Oude Rotterdamse kaas
Volkorenbol • oude Rotterdamse kaas • pesto • rucola
Gerookte kip
Wrap • gerookte kip • chilimayonaise
Roombrie
Maïsbol • roombrie • honing-mosterdsaus

Broodjeslunch kind
Inclusief onbeperkt ranja


16,00 p.p.

6,40 p.p.

Zacht wit/bruin puntje
Jam • hagelslag • pindakaas • jonge kaas • Gelderse worst
Lolly smeerkaas
Lolly brood • smeerkaas
1 yoghurt breaker

Supplementen

Soep van het seizoen

Broodje kroket met mosterd

Verse fruitsalade

Smoothie van het seizoen

Saucijzenbroodje of kaasbroodje

Krentenbollen en eierkoeken

4,50 p.p.
3,50 p.p.
3,75 p.p.
3,50 p.p.
2,50 p.p.
1,50 p.p.

Lunchbuffet
Minimum van 20 personen

32,50 p.p.

Voorgerechten

Mand gevuld met diverse soorten brood
Kruidenboter • olijven tapenade • gezouten boter • tomatentapenade

Saladebar
Mesclun • ui • komkommer • tomaat • kaas • 2 soorten dressing

Carpaccio van rund
Pittenmix • rucola • pesto • oude Rotterdamse kaas • balsamicodressing
Soep

Soep van het seizoen
Hoofdgerechten

Pasta vega
Tagliatelle • courgette lint• rucola • tomatenpesto

Kippenpasteitje
Kippenpastei • paddenstoelen • tuinkruiden

Gebakken zalm
Gebakken zalm lamellen • prei • Hollandaisesaus

Geroosterde kriel aardappels
Nagerechten

Hazelnootschuimijstaart

Vers fruit met slagroom

Bosvruchten bavarois

Chocolade bavarois

De Euromast is in het bezit van een Golden Green Key Certificaat, het allerhoogste niveau in de
categorie dagrecreatie. In de Brasserie worden daarom diverse gerechte geserveerd, die voor
ten minste 50% uit duurzame ingrediënten bestaan. Deze gerechten herken je aan het blaadje

.

