Prijslijst
Kaas
FRANSE BRIE: groenten
JONGE KAAS: groenten
RAMBOL: kruidenkaas- groenten
Vlees
BIKINI: préparé - gele bickysaus - geroosterde ui - groenten
BICKY: préparé - gele bickysaus - geroosterde ui - augurk
CLUB HAWAI : ham - kaas - ananas - groenten
CLUB: ham - kaas - groenten
CHICKEN RUN: gebakken kip- kruidenkaas- zoete currygebakken spek- appel- rucola
GEBAKKEN KIP: mayonaise of cocktail - groenten
GEBAKKEN KIP HAWAI: zoete curry - tomaat- wortel- ananas
GRILLWORST: jammiesaus - groenten
HAM: groenten
KIP BARBECUE: gebakken kip - barbecuesaus - tomaat - sla
KIPCURRY HAWAI: ananas - groenten
KIPCURRY SPECIAL: gebakken spek- appel- rucola
KIPCURRY: groenten
KIPSALADE: groenten
KIPPEWIT PIKANT: pikante saus - groenten
KIPPEWIT: cocktail - groenten
KRUIDENKAAS MET HAM: groenten
MARTINO: préparé - martinosaus - augurk - anjovis - tomaat- sla- wortel
PITA PIKANT: groenten
PREPARE SPECIAL: tartaar - ui - groenten
PREPARE: ui - groenten
SALAMI: groenten
TRIO: ham - kaas - salami - groenten
VLEESSALADE: groenten
Vis
GARNAALSALADE: groenten

GEROOKTE ZALM: ui - groenten
KRABSALADE: groenten
TONIJN SPECIAL: bickysaus - geroosterde ui - groenten
TONIJNSALADE: ui - groenten
TONIJNTINO: tonijn - martinosaus - anjovis - groenten
NOORDZEESALADE: groenten
Andere
BRIE MET GEROOKTE HAM: tomaat - sla - kruiden - olijfolie
BRIE MET GEROOKTE ZALM: tomaat - sla - kruiden - olijfolie
BRIE MET HONING: nootjes - rozijntjes - sla
DUBBELDEKKER: dubbel ham en kaas - groenten
EIERSALADE: groenten
GEITEKAAS MET SPEK: honing-appel-nootjes-sla
GEROOKTE HAM ITALIANO: gerookte ham- peper- olijfolie- pijnboompittenrucola- zongedroogde tomate - parmezaanse kaas
GEROOKTE HAM: mosterd - komkommer - tomaat - sla
KIPPEWIT SPECIAL: currysaus - ananas - groenten
kruiden - olijfolie
MOZARELLA MET GEROOKTE HAM: tomaat - sla - kruiden - olijfolie
MOZARELLA MET RODE/GROENE PESTO EN GEROOKTE HAM: tomaat MOZARELLA MET RODE/GROENE PESTO EN GEROOKTE ZALM: tomaat - sla MOZARELLA MET RODE/GROENE PESTO: tomaat - sla - kruiden - olijfolie
MOZARELLA: tomaat - sla - kruiden - olijfolie
PREPARE BBQ: bbq-saus - ui - parmezaanse kaas - rucola
PREPARE PESTO: groene pesto - zongedroogde tomaatjes - rucola
sla - kruiden - olijfolie
VEGGIE: ei - komkommer - tomaat - ananas - wortel - sla
SUPPLEMENT BRUIN OF MEERGRANEN
Soep en diversen
CROISSANT
CHOCOLADEKOEK
DONUT
MUFFIN
DAGVERSE SOEP 0,25 L
DAGVERSE SOEP 1 L
CHOCOMOUSSE
Panini's
BRIE MET GEROOKTE HAM:tomaat
BRIE MET HAM: tomaat
BRIE MET HONING: nootjes-rozijntjes
BRIE MET ZALM: tomaat
GEBBAKKEN KIP: bbq saus - tomaat
GEBAKKEN KIP MET MOZARELLA: bbq saus - tomaat
GRILLWORST MET JAMMIESAUS

GRILLWORST MET MOZARELLA: jammiesaus
HAWAI: kaas- ham- tomaat-ananas
KAAS EN HAM: tomaat
KIPPEWIT MET MOZARELLA: currysaus- ananas
KRUIDENKAAS MET GEROOKTE HAM: tomaat
KRUIDENKAAS MET HAM: tomaat
KRUIDENKAAS MET ZALM: tomaat
MOZARELLA MET GEROOKTE HAM EN PESTO: tomaat
MOZARELLA MET GEROOKTE HAM: tomaat
MOZARELLA MET PESTO: tomaat
MOZARELLA MET ZALM EN PESTO: tomaat
MOZARELLA MET ZALM: tomaat
PIKANTE PITA MET MOZARELLA: martinosaus- tomaat
Warme broodjes/ burgers
WORSTENBROODJE
MEXICANO: saus - geroosterde ui - augurk - tomaat - sla
KIPBURGER: saus - geroosterde ui - augurk - tomaat - sla
BAGUETTEBURGER: saus - geroosterde ui - augurk - tomaat - sla
GUSTOSOBURGER: bbq-saus - mitrailettesaus - spek - tomaat - sla
BROODJE GRILLY: grillworst- saus- geroosterde ui- tomaat- sla
Warme gerechten
SPAGHETTI ( ook om mee te nemen)
LASAGNE ( ook om mee te nemen)
Koude schotels
KOUDE SCHOTEL MET GEBAKKEN KIP
KOUDE SCHOTEL MET GEROOKTE ZALM
KOUDE GEMENGDE SCHOTEL: gerookte zalm- heilbot - hesp met asperges
kippewit - salami- hard gekookt eitje - groentjes ( april tot oktober)
PASTASALADE VAN DE DAG ( april tot oktober)
Alle bestellingen moeten gebeuren voor 09u 30
051/62 71 14
info@gustosowoumen.be

