Lunchspecials
Quiche (2 smaken quiche + salade)

9,50

2 Masala-kroketten

9,-

2 Rundvleeskroketten BIO

9,-

Vegan lunchbordje
10,(Turks brood + dips + olijven + nootjes + ingelegde groenten)
9,50

Omelet kaas + geroosterde groenten
+ 2 boterhammen

8,-

Wentelteefjes

LUNCH

TIP: zie het krijtbord voor onze wisselende
(warme) dagspecials!

Belegde boterhammen
 aba ganoush + ras el hanout + granaatappel 		
B
+ gegrilde groenten 		
Eiersalade + little gem sla + cornichons 		
+ knoflookcroutons

Salades
Rode bietensalade met geitenkaas + appel
12,+ walnoot + aceto balsamicostroop
VEGAN MOGELIJK
13,50

Gerookte zalm + augurk + crème fraiche

Ceasarsalade met spek + kip
+ ansjovisdressing + ei + Parmezaanse kaas

Abdijham BIO met kruidenroomkaas, rode ui		
en komkommer

Noodlesalade met tempeh + edamame boontjes
+ sesam + geroosterde lenteuitjes

Oude kaas + chutney van rode ui
1 boterham

6,-

2 boterhammen

10,-

1 boterham + 1 soep

10,-

2 boterhammen + soep

14,-

 p een van je twee boterhammen een kroket?
O
Geen probleem! Vraag ernaar bij de bediening.

ALTIJD VEGAN

Snacks
Borrelbordje Focus
(Turks brood + dips + olijven + nootjes + ingelegde
groenten + bitterballen + kaas + charcuterie)

13,-

13,Borrelbordje Focus vega(n) (Turks brood + dips
+ olijven + nootjes + ingelegde groenten + bieterballen
VEGAN MOGELIJK
+ groenteloempiaatjes + kaas)

 il je zoveel mogelijk proeven, combineer dan
W
verschillende boterhammen.

Soepen

12,-

Klein / Groot

Vegan springrolls (koud geserveerd)

8,-

Vegan nacho’s

8,-

 onze kijk op nacho’s!

Turks brood + 3 dips
Liever vegan dips? Dat kan!

6,VEGAN MOGELIJK

Gepofte paprikasoep

6,- / 8,50

Flatbread + antiboise + chutney van rode ui

Dagsoep

6,- / 8,50

Portie olijven

5,-

Huisgebrande noten + rozemarijn

Tosti’s

5,50
5.50

Gemengde nootjes (borrelmix)

4,-

Kaas + venkelsalami + knoflook

7,50

Bieterballen (6 st.)

6,-

Oude kaas + stemgember + rode ui

7,90

Bitterballen BIO (6 st.)

6,-

Mini masala-kroketjes (6 st.)

7,-

Samosa’s (groenteloempiaatjes) (8 st.)

6,-

Kids

< 12 JAAR TE BESTELLEN

Kindertosti kaas + ketchup		 5,50

Blokjes oude kaas + compote van rode ui

Kindertosti ham/kaas + ketchup

6,-

Bittergarnituur (12 of 24 st.)

Toast + Nutella, jam of pindakaas

3,-

		

6,10,- / 18,-

VEGA(N) MOGELIJK

Kaasplankje + brood

10,-

Zoet
Appeltaart van Droom

4,50

Legally Blondie
(een brownie, maar dan met witte chocolade)
Wisseltaart

= VEGA
= VEGAN
= VLEES (biologisch)
= VIS

4,4,50

@focusarnhem
@focusarnhem
@Focusfilmarnhem

WIFI

Gebr.naam:
welkombijfocusarnhem
Wachtwoord:
focus2021!

Yes, ons terras is geopend! Denk je
voor je bezoek aan de registratie?
Scan de QR-code - via het digitale
platform @Gastvrij-Arnhem kan
dat veilig en eenvoudig.
Voor meer informatie kijk op
www.gastvrij-arnhem.nl

