
lunchroom eat&meet   
 

*Heeft u dieetwensen of een allergie, laat het ons weten. 

ontbijt (09.00 – 10.00 uur) 

Komt u met vijf of meer personen, laat het ons even weten. 

Ontbijt matroos        2 

Kinderontbijt met pannenkoek, zelf versieren, melk of appelsap 

 

Ontbijt zeebonk        2,5 

Pistolet of bolletje met kaas of ham, croissant met jam of Nutella, gekookt ei, 

koffie of thee  en melk/karnemelk 

 

Ontbijt admiraal        4 

Pistolet of bolletje met kaas of vleeswaren naar keuze, croissant met jam of Nutella,  

gekookt of gebakken ei, koffie of thee naar keuze en melk/karnemelk 

 

broodjes (10.00 – 17.00 uur) 

keuze uit wit of bruin      

Hollandse geitenkaas       3,6 

Twee plakken geitenkaas, spek, sla melange en stukjes mango  

 

Old Amsterdam        3,6 

Twee plakken Old Amsterdam kaas, tomaat, rode ui, komkommer en kruiden 

 

“eat&meetbal”        3,6 

Huisgemaakte gehaktbal, Joppiesaus en gebakken uitjes  

 

Rundercarpaccio        3,6 

Carpaccio, slamelange, pijnboompitjes, kaasvlokken en dressing 

 

Huisgemaakte tonijnsalade      3,6 

 

warme gerechten (11.00 – 18.00 uur) 
Soep van de dag        1,5 

Standaard twee verschillende soepen, vraag naar het aanbod 

 

Tosti kaas of ham/kaas       1,6 

 

Panini “dubbel op”        2,6 

Roomkaas, twee plakken kaas, tomaat en rode ui 

 

Panini Hawaï        2,6 

Twee plakken kaas, plakje ham en drie halve ananasringen 

 

Focaccia deluxe        2,6 

Warm broodje met kaas, tomaat en komkommer 

 

Uitsmijter oldschool       4,9 

Twee sneetjes brood, drie scharreleieren met kaas en ham 

 

Schnitzel plate         6,9 

Wienerschnitzel met gebakken aardappelen en een frisse salade met zoetzure saus 

 

Vis plate         6,9 

Wijting filet met gebakken aardappelen en een frisse salade met ravigotesaus 

 

Daghap         6 

Dagelijkse verse maaltijd, vraag naar het aanbod 



lunchroom eat&meet   
 

*Heeft u dieetwensen of een allergie, laat het ons weten. 

overige lekkernijen (11.00 – 18.00 uur) 
Stokbrood met kruidenboter en tapenade     2,5 

Bitterballen (6 stuks)        2 

Vegetarische bitterballen (6 stuks)      2,5 

Bittergarnituur (6 stuks)        2,5  

Kaassoufflé, bitterbal en frikandel  

Bittergarnituur luxe (6 stuks)       3,5 

Bamihap, vlammetje en kipstuk 

Diverse snacks         1 

Frikandel, kroket, kaassoufflé 

Diverse snacks        1,3 

Hamburger, nasischijf, bamiblok, kipcorn 

Portie patat         1,4 

 

 

koude dranken     warme dranken 
Spa blauw  2 thee     1,6 

Spa rood  2 verse munt thee  1,6 

Coca-cola  2    verse gember/citroen thee 2 

Coca-cola light 2    koffie    1,6 

Fanta    2    koffie verkeerd  2 

Ice Tea  2    cappuccino   2 

Appelsap  2    latte machiatto  2,6 

Chocomel  2    warme chocomelk  2 

Fristi   2    + slagroom   2,3  

Melk    2     

Karnemelk   2   

  

  

 
 

lunchroom eat&meet 

eat&meet.restaurant@sheerenloo.nl 

088-0363241 


