
 

 

 

 

 
 

    

                    TOSTI’S 
 

Keuze uit donker, wit of mais landbrood 
 

HAM EN KAAS       € 3,95 
  

ITALIAN  tomaat, mozzarella, pesto en pijnboompitjes € 5,35 
 

CHEVRE geitenkaas honing, walnoten  € 5,35 
 

ZALM kruidenroomkaas, ui, kappertjes chili mayonaise € 5,85 
  

 

 

Keuze uit donker, wit of mais landbrood 
 

SOEP KLEIN  € 4,50                SOEP GROOT € 5,75 
 

UITSMIJTER  
HAM/KAAS     € 7,75 

HAM/KAAS/BACON    € 8,50 

UITSMIJTER DE LUXE ham, kaas, bacon, ui  € 8,95 
 

SPINAZIE OMELET    € 8,95 
Zalm of geitenkaas, en pijnboompitjes 

 

2 KROKETTEN MET BROOD   € 7,95 
Rundvlees of groente [VEGAN] en mosterdmayonaise 
 

CLUBSANDWICH KIP    € 8,95 

Gerookte kipfilet, rucola, pesto, bacon 
honingmosterddressing, komkommer, ei en tomaat, chips 
 

CLUBSANDWICH ZALM    € 9,50 

Zalm, rucola, pesto, dilledressing, ei,  
komkommer en tomaat, chips 
 

WARME BRIE     € 8,35 

Rucola, bacon, honing en pijnboompitjes 

 
 

LUNCHTIP!! 
PROBEER EEN VAN  ONZE VERSE SMOOTHIES 

 

 

WRAPS 
 

GEROOKTE KIP     € 8,95 
Sla, bacon, ei, pesto, Caesardressing, tomaat,  
komkommer, pijnboompitjes 
 

ZALM 
Rucola, kruidenroomkaas, rode ui, pesto, dillesaus, € 8,95 
kappetjes, pijnboompitjes, tomaat 
 

CARPACCIO     € 8,95 
Rucola, pesto, zongedroogde tomaatjes, pijnboompitjes, 
Parmezaanse kaas, truffelmayonaise 
 

 
 

Heeft u genoten en wilt u iemand anders ook laten 
genieten?! 

Cadeaubonnen zijn hier verkrijgbaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Keuze uit een meergranen of witte baguette 
 

RUNDERCARPACCIO    € 9,95 
Rucola, zongedroogde tomaatjes, pijnboompitjes 
Parmezaanse kaas, pesto, truffelmayonaise 
 

HEREN 52     € 8,95 
Serranoham, geitenkaas, rucola, walnoot, pesto 
 

GEROOKTE ZALM     € 9,25 
Kruidenroomkaas, rucola, pesto, rode ui, 
dilledressing, kappertjes 
 

TONIJNSALADE     € 7,75 
Sla, pesto, kappetjes, rode ui, peterselie 
 

GEZOND     € 7,75 
Sla, ham, kaas, komkommer, tomaat en ei 
 

 

 

WARME GEITENKAAS    € 8,35 
Honing, pijnboompitjes, walnoten, rucola, pesto  
op amandel vijgenbrood 
 

 

 

KIDZ   
Boterham met jam of schuddebuikjes  € 3,00 
Tosti ham/kaas (casinobrood)   € 3,00 
Broodje met 1 kroket    € 4,25 
 

 

 

Keuze uit een meergranen of witte baguette 
 

MAALTIJDSALADES  
geserveerd met landbrood boterhammen, boter,  
bereid met luxe verse sla-soorten 

 

GEITENKAAS SALADE   groot € 13,50     

Warm, croutons, walnoten, pijnboompitjes, klein € 10,25 
honing/mosterddressing  
 

CAESAR SALADE   groot € 13,25 
Gerookte kip, bacon, Caesardressing  klein €  9,95 
croutons, ei, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas  
 

RUNDERCARPACCIO SALADE  groot € 13,95 
Zongedroogde tomaatjes, truffelmayonaise klein € 10,35 
pijnboompitjes, Parmezaanse kaas, croutons 
 

GEROOKTE ZALM   groot € 13,95 
Kappertjes, croutons, pijnboompitjes,  klein € 10,35 
rode ui, dille dressing 
 

 
 
 

Heren 52 werkt nauw samen met diverse ondernemers uit 

Voorhout. Kwaliteitsslagerij v.d. Berg, Limburgia Voorhout 

 


