
BESTELLIJST
Transformatorweg 29 Amsterdam

Tel +31 (0)20 686 79 00

wit bruin wit bruin

Jonge kaas €2,40
Oude kaas €2,75
Brie €2,75
Gekookt ei €2,75
Leverworst €2,75
Ham €2,75
Rosbief €3,40
Fricandeau €3,25
Ossenworst €3,40
File americain €3,50
Tartaar €3,60
Tartaar speciaal €4,00
Zelfgemaakte eiersalade €3,25
krabsalade €3,75
Zelfgemaakte tonijnsalade €3,75
Zelfgemaakte balgehakt       
(louman)

€4,35

€3,60
Kalfskroket €3,00
Rundvleeskroket €2,80
Frikandel €2,50
Gebakken ei €2,75
Geb. ei + beleg (spek, ham of 
kaas)

€3,10

Hamburger €4,20
Hamburger westpoort €4,95
Warmvlees met satesaus €4,00
Kip sate €4,25

Omelet 3 eieren/2 sneetjes €5,25
Idem met spek/ham/kaas/
tomaat

€5,75

Kip gezond €4,25

Specialiteiten broodjes Prijs
al onze broodjes zijn ruim belegd

Megaburger €7,95
Pistolet gezond €4,25
Italiaanse bol gezond €4,50
Italiaanse bol oude kaas rucolamayo €4,40
Italiaanse bol brie, sla & 
tomatentappenade

€4,40

Italiaanse bol zelfgemaakte krabsalade €4,95
Italiaanse bol zelfgemaakte 
tonijnsalade

€4,95

Italiaanse bol zelfgemaakte eiersalade €4,25
Italiaanse bol rosbief, pesto &                
parmezaanse kaas

€5,50

Italiaanse bol carpaccio, pesto &            
parmezaanse kaas

€6,00

Italiaanse bol kip avacodo, tomaat & 
bieslooksaus

€5,00

Italiaanse bol gerookte kip, avocado, 
tomaat & honingmosterdsaus

€5,00

Pistoletje warme beenham met             
honingmosterdsaus

€4,95

Pistoletje gerookte zalm €5,95
Pistoletje Surinaamse kip €4,75
Pistoletje warme grilworst met kaas en 
joppie saus

€5,20

Maaltijdsalades (altijd vers gemaakt)

Thaise Salade €14,50
Tonijnsalade €9,00
Mozzarellasalade €9,00
kipsalade (spek, appel, parmez. kaas) €11,00
Menu’s (met patat en salade)

Legendary Megaburger €13,00
Kipsate €14,00
Biefstuk + champion-/ pepersaus €17,50
Schnitzel €14,50
Megaburger (zelfgemaakt) €11,50
Spareribs €17,50

Cola €1,70
Cola Light €1,70
Fanta €1,70
Spa Blauw €1,70

Flesje verse jus €2,75
Pak appelsap €3,50
Pak jus d’orange €3,50

Zuivel Liter
halfvolle melk €2,20
Karnemelk €2,20

Broodjes Beleg Prijs

Dranken Prijs

Bittergarniuur
Bitter mix (45 stuks) inclusief sausjes              €27,50

Bedrijsnaam Adres

Telefoon Opm.

Bolletjes Pistoletjes 
(toeslag €0,50)

al onze broodjes zijn ruim belegd

Patat mayo, sate of ketchup €2,80
Patat speciaal €3,00
Patat oorlog €3,00


