
MENU

Vegetarisch

Loods 17   Elke dag iets nieuws



Broodjes
Broodje gezond     €4,95
Met kaas,  tomaat, ei, komkommer, sla 

Broodje bietenburger    €5,95
Met tomaat, augurk, sla en mierikswortelmayo

Vegakroket op brood    €4,95
Twee stuks Oma’s BOB kroket (vg) 

Tosti’s
Tosti kaas       €4,25 
Tosti kaas, tomaat     €4,50
Tosti mozzarella, tomaat, pesto   €4,95

Ei
Uitsmijter kaas     €5,50
Omelet compleet     €5,95
Met kaas en groente van de dag

Pannenkoek
Pannenkoek kaas     €3,95
Pannenkoek kids     €3,95

Bij de koffie
Cake van de week     €1,50
Appeltaart     €2,50

Borrel
Veganbal (vg) 8 stuks    €4,50
Mix garnituur 8 stuks    €4,50

ETEN

Loods 17 

Op vrijdag doen we extra ons 
best en serveren we alleen maar 
vegetarische gerechten.



Soep van  
de dag
De soep van de dag is altijd een soep van onze  

medewerkers. Onze medewerkers hebben diverse 

achtergronden, onze soepen dus ook: van de linzensoep 

van Çaq tot de mosterdsoep van Mark.

Elke dag iets nieuws

Specials
Veganistische saté op Indische wijze  €4,95
Gemarineerde seitan gebakken met Satésaus.  

Met gebakken uitjes, atjar en casavekroepoek (vg)

Pulled mushroom      €4,95
Geplukte champignons en paddenstoelen  

gebakken in een zoete marinade (vg)

Loods17 sandwich    €4,95
Sandwich doperwten hummus met gegrilde  

courgette en Halloumi (vg zonder halloumi)

Heeft u een voedselallergie vertel het onze medewerkers.
Ondanks de zorgvuldigheid van ons en de leveranciers kunnen 
alle gerechten allergenen bevatten.

€3,50
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Warme dranken
Koffie      €1,95
Espresso     €1,95
Dubbele espresso    €2,50
Cappuccino     €2,25
Koffie verkeerd    €2,25
Latte macchiato    €2,25
Warme choco     €2,45
Thee      €1,95
Muntthee     €2,45

Frisdranken
Cola /  Cola zero /  Fanta orange /  Sprite €1,95
Cassis /  Tonic /  Bitter lemon  €2,10
Chaudfontaine blauw /  rood  €2,10
Ice tea Fuze     €2,10
Radler 0%     €2,25
Ranja      €0,75

Biologische sappen 
van Schulp
Hollandse appels / Hollandse peren  €2,50 
Sinaasappels / Tomatensap / Redlove   
Appels & peren / Appel  & vlierbes /  €2,75
Appel & aardbei / Appel & rabarber

DRINKEN


