




Overheerlijke verse soep bereid door onze medewerkers
Vraag het personeel naar de soep van de week!

€5,00
soep van de week

croques

voor de kleintjes

Lunch en ander lekkers

Portie friet met een kroket
Boterham met kaas / jam / nutella  wit brood / bruin brood
 

Croque kaas
Croque kaas en een spiegelei erop
Een tosti maar dan net even anders!

12 uurtje

€4,75
€5,00

€5,00
€3,50

Klein soepje, kroket, gebakken ei en 2 sneetjes brood  wit brood / bruin brood €7,50

€6,50

€7,00
€6,50
€5,50
€6,50

Tonijnsalade, met zongedroogde tomaatjes, kappertjes, rode ui en paprika 
wit brood / bruin brood
Pulled Chicken, met barbecuesaus en koolsalade  wit brood / bruin brood
Gegrilde groente, met balsamicosiroop  wit brood / bruin brood
Boerenkaas, met komkommer en tomaat  wit brood / bruin brood
Broodje van de week, vraag het personeel naar het broodje van de week! 
wit brood / bruin brood
Alle broodjes zijn bovendien voorzien van hummus, sla en knoflookkiemen

High tea, met o.a. huisgemaakte scones, mooi belegde sandwiches, en
heerlijke zoete baksels (vanaf 2 personen vooraf te reserveren)  
Royal High tea, 'High tea' aangevuld met een soepje en een glas prosecco
(vanaf 2 personen vooraf te reserveren) 
Zoete gezelligheid!
Een mix van onze heerlijke zoetigheden (voor 2 personen)
Borrelplank, een mix van warme en koude hapjes, brood en dips  
(voor 2 personen)

Tonijnsalade, met heerlijke tonijn volgens eigen recept
Gegrilde groente, met lekker veel groente en knapperige pinda’s met
balsamicodressing

Huisgemaakt appelgebak
Taart van de week, vraag het personeel naar het gebak van de week!
Slagroom

salades
€9,00
€9,00

taartjes
€3,50
€3,50
€0,50

broodjes

om met elkaar te genieten
€19,75

€23,75

€7,00

€15,00



Drankjes

Glas melk
Glas karnemelk
Chocomel
Fristi
Bruisend water
Plat water
Cola
Cola light
Sinas
Rocal Club tonic
Royal Club bitter lemon
Royal Club cassis
7 up
Ice tea
Ice tea green
Smaakwatertje glas
Smaakwatertje karaf
Gingerale

koude dranken
€1,40
€1,40
€2,40
€2,40
€2,50
€2,50
€2,25
€2,25
€2,25
€2,25
€2,25
€2,25
€2,25
€2,50
€2,50
€1,00
€2,75
€2,25

Verse sinaasappelsap
Smoothie
Biologische sap 
appel, appel/peer, appel/aardbei
Tomatensap

vruchtensappen
€2,50
€3,25
€2,50

€2,50

Limonade glas
Limonade karaf
Waterijsje

limonade en ijsjes
€1,00
€2,50
€1,00



Koffie
Espresso
Cappuccino
Café au lait
Latte Macchiato 
Dubbele Espresso
Speciale koffie
Kannetje thee
Muntthee
Gember thee
Chai tea latte
Warme chocolademelk,
met slagroom / met marshmallows
Frensch coffee
Irish coffee
Spanisch coffee
Ijskoffie

warme dranken
€2,20
€2,20
€2,35
€2,35
€2,50
€4,40
€3,00
€2,75
€2,75
€2,75
€2,75
€2,25
€2,75
€5,50
€5,50
€5,50
€4,25

Huiswijn rood glas
Huiswijn wit zoet glas
Huiswijn wit droog glas
Huiswijn rosé glas
Huiswijn rood fles
Huiswijn wit zoet fles
Huiswijn wit droog fles
Huiswijn rosé fles
Prosecco kleine fles
Prosecco grote fles

wijnen
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50

€19,50
€19,50
€19,50
€19,50

€7,00
€27,50

Jupiler tap
Flesje speciaal bier
Flesje alcoholvrij bier

bieren
€2,50
€4,00
€3,00



€29,50

€29,50

€32,50

Sandwich box, twee broodjes met gerookte zalm, twee broodjes met pulled
chicken, twee sandwiches met zelfgemaakte eiersalade, twee broodjes
boerenkaas, twee sandwiches met tonijnsalade
Vega box, drie sandwiches met mozzarella met truffelmayonaise en gedroogde
tomaatjes, drie broodjes met gegrilde groentes, knapperige pinda's en balsamico
dressing, twee broodjes met eiersalade, twee broodjes boerenkaas
Luxe box, twee bonken zijn belegd met gerookte zalm en roomkaas, twee
bonken met pulled chicken, barbecuesaus en koolsalade, twee bonken met
mozzarella en truffelmayonaise, twee bonken met tonijnsalade, twee bonken met
gegrilde groentes, knapperige pinda's en balsamicosiroop
Alle broodjes zijn bovendien voorzien van hummus, sla en knoflookkiemen

volg ons op
Instagram en Facebook

I: eksternestalmere
F: eksternest

Bezorgen of Afhalen

Taartjes box, met een stuk cheesecake, brownie, een scone met
jam en creme fraiche, luxe bonbon, biologische thee, drip koffie
en honing
Hartige box, met 3 bladerdeeg hapjes, gekruide olijven, droge
worst, noten mix en een flesje 0% Jillz, 0% Hoegaarden wit
Citrus bier of 0% Lowlander speciaal bier (meerprijs + €2,00)

High tea, met o.a. huisgemaakte scones, mooi belegde
sandwiches, heerlijke zoete baksels, een hartig bladerdeeg hapje
en diverse soorten biologische theezakjes (vanaf 2 personen)
Royal High tea, 'High tea' aangevuld met een soepje, een extra
warme snack en een glas prosecco (vanaf 2 personen)

€12,50
lekkers van truus

taarten
Appeltaart
Cheesecake
Brownie
Taart naar wens (in overleg) v.a.

€17,50
€17,50
€15,00
€17,50

lunchboxen

€12,50

€19,75

€23,75

high tea box

meer weten?
Voor meer informatie over onze bezorg of afhaal mogelijkheden kun je
contact opnemen met Het Eksternest. Je kunt ons bereiken via 036-5475050
of per mail via eksternest@triade-flevoland.nl. 

p.p

p.p




