Lunchkaart
BROODJES & BAGELS
Keuze uit een knapperig rustiek wit of een knapperig donker waldkorn broodje,
bagel deegeluk everything uit New York of glutenvrij brood voor een meerprijs van €0,50
DEEGELUK
9, 50
Roombrie met bramen lavendel jam, sla melange, verse bramen, radijs sla, honing &
walnoten
KAAS
7,50
Jong belegen boerenkaas of oude boerenkaas met roomkaas, komkommer, zongedroogde
tomaatjes & gemengde sla
ook te bestellen met truffelkaas
GEIT
9,75
Geitenkaas uit de oven met vijgen, peer, rucola, walnoten & balsamico
CARPACCIO
9,75
Biologische carpaccio van ‘ Keurslager Oosterhof’ met ‘smaakgeheimen’ pesto, pecorino,
rode ui, truffelmayonaise, komkommer en pompoenpitten
KIP
9,75
Gerookte kipfilet met verse kruidenkaas, bacon, komkommer, tomaat, gekookt eitje,
groente chips & brabantse kruidendressing

De Deegeluk Tip!
TONIJN TATAKI
11,75
Verse tonijn licht aangebakken met wasabi mayonaise, zeewier, sojasaus, radijs,
komkommer, sla, ingelegde gember & limoen
ZALM
9,95
Gerookte zalm met zeewier tapenade, baby spinazie, radijs, sesamzaad, nori ,
komkommer, limoen & sesamdressing
PULLED CHICKEN
10, 75
Gegrilde pulled chicken met naanbrood, hummus, feta, komkommer, tomaatjes,
gemengde sla, lente ui & limoen
AVOCADO EI
9,75
Huisgemaakte spinazie wafel met twee gepocheerde eitjes, avocado, tomaatjes,
granaatappel & lente ui.
Tip: ook lekker met zalm € 2,50 of bacon € 1,50
VEGALICIOUS
9,75
Rode bieten wrap met hummus, gegrilde groenten, spinazie, zaden & frisse sesamdressing
FLAMMKUCHEN
8,00
Heerlijke flammkuchen met roomkaas, vijgen, rucola, gerookte rauwe ham, rode ui & balsamico

Tosti’s
Bakkers meergranenbrood geserveerd met tomatenketchup
TOSTI HAM & KAAS
5,75
boeren achterham, jong belegen kaas & roomkaas

 Tip:ook lekker met zongedroogde tomaat

TOSTI BRIE
met vijgenchutney, dadels, walnoten & rucola

6,75

TOSTI ZALM
7,50
jong belegen kaas, roomkaas, gerookte zalm, wasabi &
rode ui
TOSTI PARMAHAM
7,50
met roomkaas, pesto, zongedroogde tomaatjes,
parmaham & mozzarella

Salades
Onze salades worden geserveerd met wit of bruin brood, glutenvrij brood is ook
mogelijk voor een meerprijs van €0,50
GEIT
14,00
Salade met geitenkaas, walnoten, parmaham, groentes, cherrytomaatjes & balsamico
CARPACCIO
14,00
Biologische carpaccio van ‘Keurslager Oosterhof’ gemengde sla, tomaat, komkommer,
pestodressing, pecorino, rode ui, truffelmayonaise & zaden.
TONIJN
15,50
Salade met verse tonijn licht aangebakken met sesamzaad, zeewier, radijsjes, gekookt eitje,
cherrytomaatjes, sojasaus, wortel, wasabi mayonaise & limoen.
VEGALICIOUS
14,00
Een heerlijke salade met verschillende gegrillde groentes, zaden, noten, tomaat, komommer,
olijven & rode kool

voor de

Kids

PANCAKES
5,75
met banaan, poeder suiker, griekse yoghurt , cacao nibs & siroop
MINI TOSTI
ham & kaas met tomatenketchup

4,00

BOTERHAM
3,75
met pindakaas of chocoladepasta met banaan
WORSTENBROODJE lekker Brabants!

2,50

Deegeluk

Ontbijtje

( te bestellen tot 12:00 )

Een goed ontbijt is het halve werk!
PANCAKES

(ALL DAY)

8,75

3 American pancakes met vers fruit, griekse yoghurt, jam, huisgemaakte
granola, poedersuiker & ahornsiroop
ook te verkrijgen in spelt/banaan
ACAI BOWL
9,50
Acai met cacao, blauwe bessen, banaan, kokosmelk, vers fruit, huisgemaakte
granola,cacao nibs, kokosrasp & chiazaad
extra lekker met pindakaas + € 0, 75
PITAYA BOWL
9,50
Dragon fruit, blauwe bessen, aardbeien, kokosmelk, banaan, vers fruit,
huisgemaakte granola, cacao nibs, kokosrasp & zaden
ONTBIJT PLENKSKE vanaf 2 personen 14,50 p.p
Witte & bruine broodjes, croissantjes, kaas & vleeswaren, gepocheerd eitje,
pindakaas, jam, pure hagelslag, roomboter, deegeluk yoghurtje, groenten & fruit

