TAKE ON YOUR WAY
Dagelijks brood met keuze uit half stokbrood wit/grof of ciabatta
Broodjes



























Kaas of ham of gezond
Smoske met kaas of ham
Smoske met kaas en ham
Martino
Brie en boter
Boulet of chorizo
Italiaanse ham met rucola en grana
Flinterdun rundvlees, rucola, zoete tomaat en grana
Tomaat mozzarella met pesto en rucola
Italiaanse kip en mosterddressing
Vitello tonata (kalf &tonijnsla)
Club kip
Club kip Hawaï / Club kip special
Préparé
Broodje met beleg naar keuze krabsla/vleessla/zalmsla/kip curry
Gerookte zalm en kruidenkaas
Noorse special, gerookte zalm, cresson, witte kool, komkommer, kruidenkaas
Boerensmos Link 21 met spek
Brie-a-batta met brie, rucola, appel, noten en mosterddressing
Grootmoeders lof met boulet, ijsbergsla, tomaat, augurk, ui en martinosaus
Tuna melba met tonijnmayo, perzik, tuinkers en parmezaan
Zuiders gezond met ijsberg, tomaat, ei, komkommer, witlof, ganda en caesardressing
Boerenbrood met kaas of ham (dikke snedes donker brood met boter en beleg)
Supplement smos (mayo, sla, tomaat, komkommer, wortel en ei)
Link burger met rundshamburger, ajuin en frietjes
Croquetips met kaas en ham (warm)

2,10
2,90
3,40
3.10
3,20
2,40
4,15
4,15
4,15
4,85
4,85
3,45
3,75
2,65
5.50
6.00
4,70
4,30
4,30
4,20
4,20
3,40
0,60
5,75
4,00

Wraps
 Wrap vitello tonato (kalfs,tonijnmayo, rucola, grana, zongedroogde tomaat)
 Wrap kippenpluksel (kippenpluksel, caesardressing, ijsberg, grana, ui, tomaat)
 Wrap, gerookte zalm (zalm, appel, komkommer, witte kool, cresson)

5,00
5,00
7.00

Meetingaanbod
 Mini sandwiches (5 per persoon) met divers beleg
 Broodjeslunch (4 per persoon)
 Broodjeslunch (5 per persoon)

7.85
6,75
8,45

broodjeslunch bestaat uit 4 of 5 diverse broodsoorten en beleg en is verpakt in box met servetjes

Warme gerechten (incl. brood)











Dagsoep
Tomatensoep met balletjes
Dagschotel
Vegetarische pasta
Spaghetti carbonara
Spaghetti bolognaise
Pasta Link 21 (met scampi)
Chinatown wok
Frietjes met mayonaise
Tapas warm/koud/warm en koud

2,25
2,40
7,50
6,95
6,95
6,25
12,50
12,00
2,50
10,00/8,00/13,00

BESTELLEN ? BEL 014 28 30 40 OF MAIL link21@groepvaneyck.be
Voor een vlotte service en bij grotere bestellingen, gelieve deze voor 11u door te geven

TAKE ON YOUR WAY
Wellness (incl. brood)
Gemengde salades














Tomaat mozzarella, rucola, balsamico
Kip, verse ananas en scampi
Scampi, spek en appel
Niçoise met vers gebakken tonijn
Caesar met kip en croutons
Vegetarische salade
Spekjes, krokante ui, feta en olijven
Grijze garnaal, scampi, en cocktaildressing
Barbecue salade met boulet, spek, witte kool, bbq saus, patatsla
Salade excellent (Italiaanse kip, witte kool, mosterddressing)
Salade met Oosterse kip en pasta, soja, sjalot chili chutney
Salade Tuna Melba met perzik, tonijnsla, tuinkers
Salade gerookte zalm, curry mango dressing, ui, tomaat, komkommer, rucola

6,95
7,25
7,25
7,50
6,95
5,75
6,95
8,00
7,25
7,00
7,50
7.00
7.50

Koude schotels
 Koude schotel met hesp
 Koude schotel met gerookte zalm
 Koude schotel link 21: hesp, gerookte zalm, gandaham, patatsla, …

7.50
10,00
12,50

Alle koude schotels zijn met sla, boontjes, tomaat, komkommer, ei, cocktailsaus en brood

Zoet of gezond


 Verse ananas
 Verse fruitsla
 Trio van chocolademousse

3,50
3,50
3,00

Pizza
i Classici
 Margherita
tomaat, mozzarella, basilicum, extra vergine olijfolie
 Pollo Hawai
tomaat, ananas, oregano, mozzarella, Italiaanse kipblokjes
 Vegetariana
gegrilde aubergine, courgette, tomaat, paprika, ui, mozzarella, oregano,
extra vergine olijfolie, rucola
 Quattro stagioni
tomaat, mozzarella, ham, salami, champignons, artisjok, oregano, paprika
 Quattro fromagi
tomaat, mozzarella, pecorino, gorgonzola, taleggio

8.50
10.50
10.50
11.50
12.50

Speciali
 Funghi di lusso
champignons, prosciutto, verse truffel, rucola, mozzarella, parmigiano
 Ai scampi
tomaat, mozzarella, scampi, knoflook, oregano, ui, spinazie
 Carpaccio
tomaat, mozzarella, oregano, rundcarpaccio, olijfolie, rucola, parmigiano, kappers
 Tonno tataki
tomaat, mozzarella, tataki tonijn, olijf, ui, oregano, ansjovis, rucola
 Surf & turf "21"
scampi, tomaat, mozzarella, ham, salami Milano, tonijn, oregano, spinazie

13.00
14.00
13.00
12.50
13.00

BESTELLEN ? BEL 014 28 30 40 OF MAIL link21@groepvaneyck.be
Voor een vlotte service en bij grotere bestellingen, gelieve deze voor 11u door te geven

