
LUNCH | DINER | KARAOKE

Wifi: Cafe Plan West Password: kopjekoffie | Instagram: @cafeplanwest  I Facebook: @cafeplanwest

Plan West Sandwiches
Natuurdesem brood  (wit/bruin) van Pain de Mer 

*gemaakt van gezuiverd zilt zeewater uit Nationaal park de Oosterschelde

Avocado 
 met rode ui I limoenmayonaise I mesclun met waterkers I cherry      
 tomaatjes I geroosterde pijnboompitten I sesamzaad I citroenzest
  Optioneel: gepocheerd eitje en/of geraspte parmezaanse kaas
 
Tonijnsalade
 met kalamata olijven I kappertjes I zoete mais en een limoenvinaigrette   
 met een klein beetje sumak
 optie: Tuna Melt  (uit de oven) met goudse kaas of cheddar

Gerookte zalm
  met cremefraiche-bieslook spread I mesclun I cherrytomaatjes 
 en citroenzest

 Geitenkaas uit de oven
 met zongedroogde tomatentapenade I frisse slamelange I 
 cherrytomaatjes I honing en geroosterde pijnboompitten

Philly cheese steak 
 met cheddar kaas I mesclun I gekarameliseerde ui 
  | gegrilde courgetteplakjes en bbq-saus

Plan West burger
 Iers rundvlees (180gr Hereford) I gekarameliseerde ui I bacon I kaas I     
 zongedroogde tomatentapenade en rucola

Eggs and more

Eggs benedict 
 gepocheerd ei met ham en hollandaise saus
Eggs hemingwayEggs hemingway
 gepocheerd met gerookte zalm en hollandaise saus
Uitsmijter klein/groot
 met gebakken cherrytomaatjes
 Optioneel: kaas/ham/bacon

€8,25

€6,75

€8,25

€7,25

€10,75

€10,50

€8,25€8,25

€8,50

€7 / €9

Bowls & Salads

Vega(n) bowl 
 met  quinoa I avocado I mesclun I  rode ui I zoete mais I  
 noten melange I gepocheerd eitje  
 vegan optie

Geitenkaas Salade
  warme geitenkaas I mesclun I gegrilde courgette 
 plakjes I zongedroogde tomaten 
  I noten melange I gegrilde pijnboompitten met een    
 zoete honingdressing 

Tonijn salade
 met kalamata olijven I kappertjes I  rode ui | zoete mais I  
 limoenvinaigrette en cherry tomaatjes 

€9,-

€8,50

€7,25 

Snacks

Broodje kroket
 Rundvlees kroket van Oma bob’s op natuurdesem   
 brood met limburgse mosterd

Nacho’s uit de oven
 met cremefraiche-bieslook I guacamole en gesmolten 
  ched dar kaas

Geitenkaas croquetjes
 Oma bob’s, 5 stuks

Bitterballen
 Oma’s Bob’s, 6 stuks

Kaastengels
 Oma Bob’s, 6 stuks

PPortie Frites

€6,50

€9,-

€6.-

€5,50

€5,-

€3,50


