TAKE

take away
afhaalmenu

AWAY

Lunch bestellen van 11.00 tot 13.00 uur
Bel 06 2254 8275
A�alen tussen 12.00 en 14.00 uur

Diner bestellen van 15.00 - 17.00 uur

LUNCH
11.00 uur

nr.

CLUB SANDWICHES

L1

’t Richterbosje:

L2

Vegetarisch

L3

Tonno:

L4

(H)eikant:

L5

Erflanden

L6
L7
L8

Soep van de dag:
Uitsmijter :
Ham - Kaas
Uitsmijter:
„Sambeekse Hei”
(Gebakken ui-spek-champignons met gesmolten kaas)
Sambeekse Hamburger:
Black Angus Burger op brood,sla, ui, tomaat,
crispy spek, paranokaas en truffelmayonaise
Kip van de Hei: Brood met kip, champignons,rode ui
met als dressing een pittige mayonaise

L9

L10

:

:

€ 8,75

belegd met kaas, gekookte ham, tomaat, ei,
komkommer, sla en ui. Geserveerd met Truffelmayonaise
belegd met courgette, geb. champignons, pesto, kaas,
komkommer, ei, sla en ui.
Geserveerd met Basilicummayonaise.
belegd met tonijnsalade, gerookte zalm, tomaat,
komkommer, ei, sla en ui. Geserveerd met allioli.
belegd met eiersalade, gerookte kip, crispy spek en sla,
Geserveerd met carpaccio dressing.
belegd met brie, walnoten en sla.
Geserveerd met mango.

GroenZ Take Away A�aalmenu
van maandag t/m vrijdag
For English menu: visit groenz.nl
groenz.nl

€ 4,75
€ 7,50
€ 10,50

DINER
15.00 uur

A�alen tussen 16.00 en 19.00 uur

nr.

GROENZ SALADES TO-GO

D1

Carpaccio:

D2

Balkenbèek:

D3

Àrmenland

D4

Hazenhoek:

D5
D6
D7

Soep van de dag:
Hamburger XL: Black Angus Burger op brood met friet
Kipsaté Groenz: Huisgemaakte kipsaté, met friet.
(ipv friet ook mogelijk met stokbrood en kruidenboter)
Schnitzel:
met champignon- of zigeunersaus.

D8

:

div. soorten sla, ui, carpaccio, zongedroogde tomaat, pijnboompitten, paranokaas met truffelmayonaise
div. soorten sla, zalm, tomaat, komkommer, ui, ei, pijnboompitten,
mosterddille dressing. Geserveerd met tonijnsalade.
div. soorten sla, feta, kaas, ei, tomaat, komkommer,
pijnboompitten met mosterddille dressing.
div. soorten sla, gerookte kip, ei, komkommer, tomaat, pijnboompitten met basilicumdressing

€ 12,50

via 06 2254 8275
Tuincafé-Groenz

€ 8,50

€ 4,75
€ 13,50
€ 13,50
€ 13,95

Warme gerechten worden geserveerd met friet en rauwkost.

€ 11,50

Graag telefonisch bestellen
of met een appje

@fruitparkgroenz

Bel 06 2254 8275

Voor speciale weekaanbieding
zie groenz.nl
vegetarisch

Fruitpark Groenz | Heikant 7 – 5836 CK Boxmeer/Sambeek | telefoon: 06 - 2254 8275

