
menukaart 

voor de kleintjes
Portie friet met een kroket
Boterham met kaas / jam / nutella *wit brood / bruin brood / spelt

€5,00
€3,50

12 uurtje
Klein soepje, kroket, rijk belegde sandwich en 1 sneetjes brood 
*wit brood / bruin brood / spelt

€9,50
 

Broodje kroket, met 2 kroketten en 2 sneetjes brood
*wit brood / bruin brood / spelt

broodje met iets warms
€7,95

€10,50
 

€10,50
 

€9,00

Hamburger "Het Eksternest", runderburger op een rustieke bonk, komkommer,
tomaat pickles, dikke friet en chili mayonaise 
Vega burger "Vroege Vogel", plantaardige burger op een rustieke bonk,
komkommer, tomaat pickles,  dikke friet en chili mayonaise
Wrap gegrilde groente, met balsamicosiroop, nacho's en dip

specialiteiten

High tea, met o.a. huisgemaakte scones, mooi belegde sandwiches, en
heerlijke zoete baksels (vanaf 2 personen)  
Royal High tea, 'High tea' aangevuld met een soepje en een glas prosecco
(vanaf 2 personen) 
Bittergarnituur "Bruine fruitschaal", 12 gefrituurde hapjes 

Heeft u een allergie? Geef het aan dan kijken wij samen wat er mogelijk is!

om met elkaar te genieten
  €19,75 p.p 

 
€23,75 p.p

 
€9,50

 
 
 

*omcirkel je keuze! 

€8,50
 

€8,50
€7,50
€7,50

Tonijnsalade, met zongedroogde tomaatjes, kappertjes, rode ui en paprika 
*wit brood / bruin brood / spelt
Pulled Chicken, met barbecuesaus en koolsalade *wit brood / bruin brood /spelt
Boerenkaas, met komkommer en tomaat *wit brood / bruin brood / spelt
Sandwich van de week, vraag het personeel naar het broodje van de week! 
*wit brood / bruin brood /spelt
Alle sandwiches zijn bovendien voorzien van garnituur

luxe sandwiches

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

€4,75
 

soep van de week

Huisgemaakt appelgebak
Brownie
Cheesecake
Slagroom

taartjes
€3,50
€3,50
€3,50
€0,50



bezorgen of afhalen

taarten
Appeltaart
Cheesecake
Brownie
Taart naar wens (in overleg) vanaf:

€17,50
€17,50
€15,00
€17,50

€15,50
 
 

€15,50
 
 
 

€17,50

Sandwich box, twee broodjes met gerookte zalm, twee broodjes met pulled
chicken, twee sandwiches met zelfgemaakte eiersalade, twee broodjes
boerenkaas, twee sandwiches met tonijnsalade, vanaf:
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, vanaf:
Luxe box, een bonk belegd met gerookte zalm en roomkaas, een bonk met pulled
chicken, barbecuesaus en koolsalade, een bonk met mozzarella en
truffelmayonaise, een bonk met tonijnsalade, een bonken met gegrilde groentes,
knapperige pinda's en balsamicosiroop, vanaf:
Alle broodjes zijn bovendien voorzien van hummus, sla en knoflookkiemen

lunchboxen

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)

€12,50
 

lekkers van truus

€12,50
 

volg ons op
Instagram en Facebook

I: eksternestalmere
F: eksternest

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)

€19,75
 
 

€23,75
 

high tea box
p.p

p.p

Deze boxen zijn online te bestellen via www.lekkersvantruus.nl
thuis genieten van al dit lekkers?


