LUNCH
tot 16.00 uur

(V) = vegetarisch
Wij houden op verzoek rekening met allergenen

LANDBROOD

SALADE

FLITS ONTBIJT | croissant - jam - boter -

5,00

TONIJNSALADE | rode ui - kappertjes
HUISGEROOKTE KALKOENFILET |

6,50
8,00

GEZOND MET GEITENKAAS | hummus paprika - aubergine (V)
TOSTI MOZAÏEK | kaas (V)
TOSTI MOZAÏEK | kaas - sucuk (Turkse salami) tomaat
BROODJE VAN DE WEEK | zie bord

7,50

gekookt ei - kleine verse jus (V)

mangochutney - currymayo

5,00
5,50

EI GERECHTEN
7,00
OMELET | naturel (V)
OMELET | geitenkaas - spinazie of champignons (V) 7,50
7,50
MENEMEN NATUREL | Turks roerei - tomaat paprika (V)

MENEMEN | met sucuk (Turkse salami) of feta
MENEMEN | met sucuk én feta

8,00
8,50

SOEP
BISQUE | Hollandse garnalen
TOMATEN-CRÈME SOEP | basilicumolie (V)
LINZENSOEP | licht pikante chilipeper (V)

7,50
5,50
5,00

WARM
MOZAÏEK LUNCHBURGER | kaas - aioli - harissa- 11,50
ketchup - frites

VEGABURGER | geroosterde groenten -

10,50

barbecuesaus - frites (V)

PULLED CHICKENSANDWICH | barbecuesaus - 10,50
frites

RAVIOLI VAN DE WEEK (V) |

Kijk op het bord voor onze ravioli van de week

12,50

CAESAR | kalkoen of naturel (V)
RUNDERCARPACCIO | truffelmayonaise
HUISGEROOKTE MAKREEL | seizoensgroenten
QUINOA SALADE | geitenkaas - groenten (V)
Salade wordt geserveerd met brood
Supplement frites met mayo

10,50
11,50
10,50
9,50
+3,50

SMALL BITES
BROOD | met drie soorten dip
6,00
SERRANOHAM | met manchego
7,50
ZEEWIER LOEMPIA | met hete chilisaus (V) (6 st.) 7,50
RUNDERBITTERBALLEN | met mosterd (6 stuks) 6,50
GAMBAKROKETJES | met citroenmayo (6 stuks)
7,00
KAASSTENGELS met hete chili saus (V) (6 stuks)
6,50
MINI FRIKANDELLEN met hete chili saus (6 stuks) 5,50
PORTIE OSSENWORST
5,50
PORTIE KAAS (V)
5,50
BITTERGARNITUUR | mix (10 stuks)
9,00
BITTERGARNITUUR DE LUXE | mix + brood met dip 12,50

GEBAK
HUISGEMAAKTE APPELTAART | met slagroom
CHOCOLADE BROWNIE | huisgemaakt
MUFFIN
CROISSANT
CANNOLI | amaretto, witte chocolade, melkchocolade of pistache

4,50
3,50
2,00
2,00
1,75

SAP
GROENTE-FRUIT SAPPEN

3,50

Vraag de bediening naar de gezonde verse
seizoensgroente-fruit sappen

TURKS ONTBIJT
Op zaterdag en zondag serveren wij tussen 10.00 en 15.00 uur ons befaamde Turks ontbijt. Het ontbijt bestaat
uit verschillende traditionele Turkse warme en koude gerechten, brood en onbeperkt Turkse thee.
Wilt u een keer op een doordeweekse dag Turks ontbijten? Dit kan vanaf 20 personen. Prijs: 13,50 p.p.
Vraag de bediening naar onze kleurplaten
voor de kinderen.

Met de Mozaïekpas 10% korting op de rekening

WIFI: gasten wifi Mozaiek | wachtwoord: turksontbijt

Wij accepteren helaas geen creditcards

(vraag naar de voorwaarden)

