Ieder mens is Uniek!

		

Lunchcafé Uniek biedt hulp en begeleiding
aan mensen die dat in hun werk nodig
hebben. Iedereen heeft zijn eigen talenten
en mogelijkheden, die proberen we bij Uniek
zo veel mogelijk naar voren te brengen.
De begeleiders en deelnemers hebben erg
veel plezier in hun werk en staan u graag te
woord, nemen de bestelling op en serveren
de lunch. Dit alles in de bijzondere,
warme en persoonlijke sfeer die u van Uniek
gewend bent.
In de keuken worden de lunchgerechten
met uiterste zorg en uitsluitend met
verse producten bereid.
De keuken is geopend van maandag tot en
met vrijdag tussen 11.30 en 15.00 uur, maar u
bent na de lunch natuurlijk ook van harte
welkom om een drankje te komen drinken.
Hou de facebooksite van Lunchcafé Uniek in
de gaten voor leuke acties!
Eet smakelijk!

Tomatensoep ............................................ 6,00
van geroosterde tomaten en basilicum

Salade watermeloen ................................. 8,50
met feta en kalamata olijven

Licht gebonden bloemkoolsoep .............. 6,00
met garnalen

Ceasar salade ............................................. 9,25
Romaine sla, bacon, parmezaanse kaas,
gegrilde kip, ei en croutons

Sandwiches

Wrap

met huisgemaakte frites

met huisgemaakte frites

Club sandwich kip Gyros ........................... 8,00
met tzatziki, tomaat en rode ui

Wrap kip .................................................... 8,00
zachte tortilla met sla, tomatensalsa,
quacemole en gegrilde kip

Team Uniek

Voor bij de koffie/thee
Huisgemaakte truffels .............................. 6,00
van pure chocolade en slagroom
Chocoladetaart .......................................... 4,75
met Amarettoroom

Voor bij de borrel
Olijvenbroodjes ......................................... 6,50
met tomatenaïoli en tapenade van
Old Amsterdam
Portie oude kaas ........................................ 5,75
met mosterd
Bitterballen ................................................ 5,50
8 stuks met mosterd

Soepen

			Salades

Club sandwich gegrilde groenten ............ 8,00
met tomatenaïoli en oude kaas
Club sandwich gerookte zalm .................. 8,00
met citroenricotta en komkommer

Wrap Feta .................................................. 8,00
zachte tortilla met sla, tapenade,
gepofte paprika en feta

vanaf 2 personen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.p. 12,5o

Uitsmijter van 3 eieren ............................. 6,50
met ham en/of kaas
Twee kroketten ........................................ 6,50
met brood en mosterd
Indische varkenssaté ................................ 9,25
met satésaus, komkommersalade en frites

Appel-havermout ....................................... 9,25
Worteltaart ............................................... 12,50

Red Velvet Cake ........................................ 12,50

onbeperkt koffie, thee & cappuccino
een glas vers geperste jus d’orange
soepje
bruschetta’s
belegde broodjes
diverse zoetigheden

Tosti van Turkse brood ............................ 6,00
met ham en/of kaas, tomaat en oregano

Wist u dat wij ook overheerlijke taarten
maken op bestelling? De taarten worden
met veel liefde, plezier en zorg door de
deelnemers gemaakt in onze eigen keuken.
De taarten dienen minimaal 2 dagen van te
voren besteld te worden, zodat de
deelnemers de nodige voorbereidingen
kunnen treffen en we u kunnen garanderen
dat u een overheerlijke taart mee naar huis
krijgt. Lekker en makkelijk als u wat te vieren
heeft.

Nutella Cheesecake .................................. 12,50

High Lunch

Warme lunchgerechten

Huisgemaakte Taarten

Broodjes

(zuurdesem pistolet)
Broodje gezond ......................................... 6,75
met ham en/of kaas, kruidenboter, ei
en rauwkost
Broodje mozzarella .................................... 6,75
met huisgemaakte tomatensalsa uit de oven
Broodje gerookte ribeye............................ 7,00
met rucola, parmezaan en balsamico

Orea taart ................................................. 12,50
Met vragen en eventuele bijzonderheden
kunt u altijd bij ons terecht.

						

