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AFHALEN & BEZORGEN
CHEF’S SPECIALS KOUD
BOL CARPACCIO

6.00

Gemengde sla, pestomayonaise,
tomaat, pijnboompitten & Parmezaanse
kaas

BOL GEZOND

4.50

Ham, kaas, augurk, gekookt ei,
tomaat, komkommer, gemengde sla &
huisdressing

SANDWICH BOL KIP
6.00
Kip, cocktailsaus, komkommer,
gemengde sla, gekookt ei, tomaat &
bacon

BOL TONIJNSALADE

Gemengde sla, tonijn met appel,
tomaat & ui

BOL BRIE DE LUXE

4.50

4.50

BOL EIERSALADE MET BACON 4.50
Eiersalade van scharrelei & gemengde sla

6.00

Gemengde sla, huisgemarineerde
Noorse zalmfilet, mosterddille dressing &
kruidenkaas

BOL BEENHAM

Gemengde sla & kruidenkaas

4.50

WARM VLEES

Vers uit eigen keuken, tomatensoep,
soep van het seizoen
V.A. 3.50

MAALTIJDSALADES
KIP PESTO SALADE

6.90

Gemengde salade met kipfilet, pestomayonaise, gekookt ei, bacon &
Parmezaan

CARPACCIO SALADE

Gemengde salade met
rundercarpaccio, pestomayonaise,
pijnboompitten & Parmezaan

FRANSE SALADE BRIE

Brie, gemengde sla, honing, blauwe
bessen, druiven & walnoot

BOL NOORSE ZALM

SOEPEN

6.90

NOORSE ZALM SALADE

6.90

6.90

CHEF’S SPECIALS WARM
MEATLOVER

OPA’S BRAADWORST

Krokant gebakken broodje met
de echte Duitse braadworst,
augurk, gefrituurde uitjes en opa’s
braadworstsaus

5.50

Bol met gebraden gehakt, BBQ-saus,
cocktailsaus, sla, tomaat, komkommer &
krokant gebakken uitjes

STREET FOOD
Commandeur
1, 5421 LK Gemert2.90
BROODJE
KROKET
Krokant gebakken
Tel: 0492 broodje
- 368202met een
draadjesvlees kroket & mosterd

www.mikkertje.nl

BROODJE FRIKANDEL

2.90

Krokant gebakken broodje met een
frikandel & mayonaise
mikkertje1

mikkertje

2 DRAADJESVLEES KROKETTEN 4.50

BOL OMELET SPEK

Omeletje van scharreleieren met spek &
mayonaise

4.50

Met vers gesneden boerenbrood &
mosterd Frietjes met mayonaise i.p.v.
brood + 1,50

PULLED CHICKEN

5.50

VERSE FRIET

2.75

BROODJE WARME BEENHAM

4.50

LOEMPIA

4.50

BLACK ANGUS BURGER

7.50

LOEMPIA SPECIAAL

5.50

GRIEKSE PITA GYROS

7.50

12-UURTJE

8.75

Krokant gebakken broodje met sla,
warme beenham & beenham saus

Sesambun met 200 grams
rundvleesburger, sla, tomaat, augurk,
gebakken ui, gerookte BBQ-saus &
bacon

Grote Griekse pita met gyros, sla,
tomaat, komkommer, ui & knoflooksaus
Uitsmijtertje ham/kaas, Kroket met
brood & pannetje tomatensoep

Niet alle ingrediënten zijn op onze kaart vermeld! Heeft u een allergie of intolerantie, meld het ons!

Tel: 0492-368202

4.50

Kipfilet in zoet pittige saus op sesambun
met sla & gebakken ananas

Gemengde salade met brie,
mosterddille dressing, druiven, walnoot
& blauwe bessen
Gemengde salade met
huisgemarineerde Noorse zalmfilet,
mosterddille dressing & gekookt ei

5.50

Langzaam gegaard varkensvlees op
sesambun, BBQ-saus, sla, tomaat,
komkommer & krokant gebakken uitjes.

Commandeur 1, 5421 LK Gemert

Met mayonaise
Rijk gevuld met kip en groenten
geserveerd met atjar & Chilisaus

Rijk gevuld met kip en groenten
geserveerd met ham, gebakken ei,
gefrituurde uitjes, atjar & Chilisaus

GRATIS BEZORGEN
VANAF 25,-

Van 10.00 uur tot 14.00 uur zijn de broodjes te bestellen.

www.mikkertje.nl

