
LUNCHKAART

@engel_x_bengel
Tag ons op Instagram!

Lunch, diner, borrel en feestjes!

Heb jij onze dinerkaart al gezien? 



GEBAK
Cheesecake  |  5
Huisgemaakte cheesecake met
bosvruchten coulis

Appeltaart  |  5
Huisgemaakte appeltaart met cranberries
en amandelspijs

SPECIAL COFFEES

Engel cappuccino  |  5
Een grote cappucino met caramel en
slagroom

BEngel cappuccino  |  5
Een grote cappucino met chocolade en
slagroom

Hot CHOCOLATE  |  4
Warme chocolademelk. Lekker met
slagroom (+0,5) 

Hot CHOC X marshmallow  |  4½
Warme chocolademelk met
marshmallows. Met slagroom? (+0,5) 

Chai latte  |  4½
Warme melk en melkschuim met chai
siroop. Dirty met een shot espresso? (+1) 

ICE COFFEE  |  4
Huisgemaakte ijskoffie. Dirty met een extra
shot espresso? (+1)

Marquesa de chocolate  |  5
Venozelaanse chocolade variant op 
arretjes cake met witte en pure chocolade



@
en

ge
l_

x_
be

ng
el

T
ag

 o
n

s 
o

p
 In

st
ag

ra
m

!

club house de waffle  |  15
Variant op de clubsandwich met vers
gemaakte wafel 

Pastelles  |  14½
3 home made pasteles Met pulled chicken 
rundvlees en mozzarella met tartare saus

classic Waffles |  10½
Waffles met maple syrup, roomboter en
slagroom

LATIN-AMERICAN 

waffle burger | 21½
American Style! Wafels met gefrituurde 

krokante kip, bacon, guacamole, en 

paprika kruiden geserveerd met friet

boss's  favorite  |  14½
American waffles met banaan, walnoten en
kaneel

chocolate waffles  |  14½
American waffles met chocoladesaus en
maple syrup

paolo's paradise  |  14½
American waffles met vers fruit, maple
syrup en fruitsiroop

Latin american tacos  |  15
3 taco's met pulled chicken en pulled pork
en een verse salade



BOWLS

Caesar salade  |  15
Met cherry tomaat, gebakken kip, 
wortel, rode kool, pittenmix, parmezaan, 
croutons en ceasar dressing

Açai bowl  |  13½
Açai bowl met vers fruit en honing

super salmon  |  15½ 
Salade met zalm, geconfituurde tomaat, 
wortel, rode kool avocado, komkommer, 
pittenmix en huisgemaakte dille dressing 

Surfer pokébowl  |  15½
Sushirijst met mango, zalm, 
komkommer avocado en edamame

úla' úla' pokébowl  |  14½ 
Sushirijst met ebi fried, edamame, 
avocado, surimisalade en paprika 

nacho's grande |  12½
Nacho's met cheddar en mozzarella,
avocado, salsa en crème fraîche



@
en

ge
l_

x_
be

ng
el

T
ag

 o
n

s 
o

p
 In

st
ag

ra
m

!
big BLT  |  11½
Gebakken ei, guacamole, cheddar,
bacon, sla en tomaat

Uitsmijter  |  9½
Keuze uit ham, kaas en tomaat 

Classic melt  |  7
Keuze uit ham, kaas en tomaat uit de oven

Avocado TOAST  |  9½
Met gebakken ei,  feta,
zongedroogde  tomaat en
chiliflakes
Met verse zalm? (+3) No
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SIDE DISHES 

friet  |  4
Zoete aardappelfriet  |  5½
salade  |  4

bruschetta  |  8½
2 stuks geroosterde toast met
verse tomaat, knoflook,
oregano, basilicum en olijfolie

LUNCH BROODJES
Carpaccio  |  11½
Rundercarpaccio met parmezaan,
rucola en truffel mayonaise en 
 pittenmix 
Tonijnsalade  |  9½
Huisgemaakte tonijnsalade

Op wit of bruin brood?

zalmtartaar  |  9½
Huisgemaakte zalmtartaar

Krokettten  |  9½
2 Van dobben kroketten met brood

italian melt  |  8
Met mozzarella, pesto en tomaat uit de oven

Loaded truffel fries  |  6½
Friet met cheddar en
mozarella, truffelmayonaise,
crème fraîche, salsa en
guacamole 

Burger pulled pork  |  21½
Burgerbun met pulled pork en friet



Kaas loempia's  |  8 - 12
7 of12 stuks gefrituurde kaasloempia's  

nacho's grande |  12½
Nacho's met cheddar en mozzarella,
avocado, salsa en crème fraîche

Crostini's |  7½
5 heerlijke crostini's van de chef

Loaded truffel fries  |  9½
Friet met cheddar en mozarella,
truffelmayonaise, crème fraîche, salsa
en avocado 

SUSHI
dragon roll  |  10
Met gefrituurde garnaal en avocado

Surfer roll  |  10
Met komkommer, surimi en zalm

Zalm ebi roll  |  11
Met gefrituurde garnaal en zalm

SNACKS
Bitterballen  |  8 - 12
7 of 12 stuks van dobben bitterballen
vegetarisch of met rundervlees

chef's plank  |  16½
Een goed gevulde borrelplank met
diverse warme en koude hapjes



Lunch, diner, borrel en feestjes!


