
Pistolets
Versgebakken pistolet, wit of bruin

Pistolet gezond     €5,25
Met kaas, ham, tomaat, ei, komkommer, sla

Pistolet Kruidenroomkaas   €4,95
Met sla, ham, en heerlijke kruidenroomkaas

Pistolet Italia     €4,95
Met tomaat, mozzarella, pesto en gebraden kipfilet  

Tosti
Stel uw eigen tosti samen   €4,50
Keuze uit: kaas, ham, gebraden kipfilet en tomaat. 

Van witte of bruine boterhammen.

Ei
Stel u eigen uitsmijter samen  € 5,75
Keuze uit: kaas, ham, bacon en gebraden  

kipfilet. Op witte of bruine boterhammen. 

Stel u eigen omelet samen   €6,25
Keuze uit: kaas, ham, bacon, gebraden kipfilet  

en groenten van de dag. Op witte of bruine boterhammen.

Pannenkoek
Pannenkoek       €4,25
Met stroop en poedersuiker.  

Naar wens met kaas en/of spek

Kinderpannenkoek     €3,50
Met diverse kleuren poedersuiker, stroop  

en mini smarties.

ETEN

Specials
Broodje Hamburger     €6,25
100% rundvlees hamburger. Rijk belegd met sla, tomaat, 

augurk, champignons, ui en een gebakken ei. 

Kroketten op brood     € 5,25
Twee heerlijke rundvleeskroketten van Oma Bobs.  

Op witte of bruine boterhammen. Met garnituur en 

mayonaise of mosterd. 

Kip sate op brood     €5,25
Pistolet met een spies van malse kippendij

Met atjarsalade en kroepoek. 

Het broodje van de dag     €4,25
Verassing van de kok. Vraag gerust 

 wat hij vandaag heeft verzonnen.   

Warm
Soep van de dag    €4,25
Iedere dag anders. Vraag gerust welke soep op  

het menu staat. Met brood en kruidenboter. 

Puntzak frites     €1,75
Met mayonaise, curry of  tomatenketchup naar keuze 

Frites met kroket    €3,95  
Bord frites met een Oma Bobs rundvlees kroket  

en natuurlijk mayonaise, curry of tomatenketchup.

Salade
Cesar Salade     €4,95 
Frisse salade met Parmezaanse kaas, gebraden kipfilet, 

tomaat, komkommer, croutons en ansjovis mayonaise.  
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Vega vrijdag
Op vrijdag doen we extra ons best en serveren we 
alleen maar vegetarische gerechten.

Bedankt voor uw bezoek  
aan Loods 17 

Loods 17 is onderdeel van Foenix kringloop & 
reïntegratie. Mede dankzij uw bezoek kunnen 
wij jaarlijks 750 mensen helpen re-integreren en 
zorgen we dat er via onze winkels zo’n 4000 ton 
aan spullen hergebruikt.

Win-win dus!

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

Bij de koffie
Cake van de week     €1,75
Verse appeltaart    €2,75
Saucijzenbroodje    €2,25

Borrel
Finger Food     €4,50  
Mix van zes kleine gefrituurde snackjes  

met een saus naar keuze   

Champignons in bierbeslag   €4,95 
Geserveerd met brood en een warme 

knoflooksaus.

Warme dranken
Koffie      €2,00
Espresso     €2,00
Dubbele espresso    €2,95
Cappuccino     €2,35
Koffie verkeerd    €2,50
Latte macchiato    €2,50
Warme choco     €2,50
Thee      €1,95
Muntthee     €2,50

Frisdranken
Cola /  Cola zero /  Fanta orange /  Sprite €2,00
Chaudfontaine blauw /  rood  €2,00
Cassis /  Tonic /  Bitter lemon / Ice tea €2,15
Radler 0%     €2,25
Ranja      €0,75

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

DRINKEN
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