Zoet
Appeltaart van Droom		 4,50
Legally Blondie (een brownie, maar dan met witte chocolade)		4,Wisseltaart		4,50

Snacks

11:30 - 21:00 uur

Turks brood + 3 dips

		 VEGAN MOGELIJK 6,50

Krokant gebakken puntpaprika + veldslasalade + frisse vegan yoghurtsaus (4 st.)
Vegan nacho’s met tomatensalsa + zwarte bonen + vegan queso

9,-

			 10,-

Huisgemaakte groentechips met dip van mierikswortel + bieslook				 6,50
Tarte tatin rode ui met geitenkaas + witlof (4 st.) 						

9,-

Warm geserveerde sushi met geroosterde paprika + avocado + wakame 		14,+ sojasaus + wasabi + ingemaakte gember (6 st.)
Borrelbordje Focus vega(n) (Turks brood + dips + olijven + nootjes				15,50
+ ingelegde groenten + risottoballen + groenteloempiaatjes + kaas) VEGAN MOGELIJK
Borrelbordje Focus (Turks brood + dips + olijven + nootjes + ingelegde groenten 		15,50
+ bitterballen + kaas + charcuterie)
11:30 uur - sluit

Portie olijven		
6,Huisgebrande noten 		 6,50
Borrelmix							 5,Risottoballen (6 st.)							 7,Bitterballen BIO (6 st.)							 7,Mini Masala-kroketjes (6 st.)						 7,Samosa’s (8 st.)							 7,Gefrituurde uienringen (6 st.)						 6,Mozzarella caprese sticks (6 st.)						 7,Blokjes oude kaas + tomatenchutney 		 6,50
Bittergarnituur (12 / 24 st.)

VEGA(N) MOGELIJK 12,50 / 20,50

Filmprogramma

WIFI

Gebr.naam:
Welkom bij Focus Arnhem!
Wachtwoord:
FOCUS2018!

@focusarnhem
@focusarnhem
@Focusfilmarnhem

English menu /
Allergenenkaart

WELKOM BIJ FOCUS | ETEN + DRINKEN

= VEGA
= VEGAN
= VLEES
= VIS

Leuk dat je er bent! We proberen onze voetafdruk zo klein
mogelijk te houden. Veel van onze gerechten zijn vega of vegan, en
bij vlees- en visgerechten kun je ervan uitgaan dat we biologisch
vlees en duurzaam gevangen vis gebruiken. Eet smakelijk!

DINER

17:00 – 21:00 uur

Starters

z.o.z. voor meer snacks

Venkelsoep							 6,50
Dagsoep							 6,50
Turks brood + 3 dips

LUNCH

		 VEGAN MOGELIJK 6,50

Krokant gebakken puntpaprika + veldslasalade + frisse vegan yoghurtsaus (4 st.)
Vegan nacho’s met tomatensalsa + zwarte bonen + vegan queso

11:30 – 16:00 uur

9,-

			 10,-

Huisgemaakte groentechips met dip van mierikswortel + bieslook				 6,50

Belegde boterhammen

Tarte tatin rode ui met geitenkaas + witlof (4 st.) 						

Tuinerwt-appel-zonnebloempitspread + sla + rode ui + tomaat 					
Gezond vega (veldsla + jong belegen kaas + komkommer+ tomaat + gekookt ei + kiemen)
Eiersalade + little gem + cornichons + knoflookcroutons			 			
Ham van Boerderij-eend + five spices crème fraîche + rode bes					
Gerookte zalm + rode ui + tuinkers + dillemosterdmayo + verse dille

		

9,-

Borrelbordje Focus vega(n) (Turks brood + dips + olijven + nootjes				15,50
+ ingelegde groenten + risottoballen + groenteloempiaatjes + kaas) VEGAN MOGELIJK
Borrelbordje Focus (Turks brood + dips + olijven + nootjes + ingelegde groenten 		15,50
+ bitterballen + kaas + charcuterie)

Salades

1 boterham 		

6,50

2 boterhammen 		

11,-

1 boterham + 1 soep		

11,-

Gemarineerde bietensalade met bladsla + geroosterde noten + groene appel 		 14,+ rucola + balsamicostroop

2 boterhammen + 1 soep

15,-

14,50
Caesarsalade met pancetta + kip + ansjovisdressing + ei + Parmezaanse kaas		

Salade quinoa met zwarte olijven + watermeloen + vegan feta + pompoenpitten 		 14,-

W il je zoveel mogelijk proeven, combineer dan verschillende boterhammen.
Een kroket op een van je twee boterhammen? Geen probleem! Vraag ernaar bij de bediening.

Soepen

ALTIJD VEGAN

Klein / Groot

Venkelsoep 		

6,50 / 8,50

Dagsoep		

6,50 / 8,50

Tosti’s
Orval Trappistenkaas + gekarameliseerde ui + knoflook

9,-

Chorizo + jong belegen kaas + paprika

9,-

Kids

bij > 12 JAAR 1,- extra

Kindertosti kaas 		

7,-

Kindertosti ham + kaas

7,-

Toast + Nutella, jam of pindakaas

4,-

Ga je aansluitend
naar de film?
Laat het ons even
weten, dan houden
we er rekening mee!

Hoofdgerechten

Biryani met geroosterde wortel + gedroogde vruchten + nootjes + papadum 		 17,+ yoghurtsaus
Lasagne van aubergine + tomaat + notengehakt + bechamelsaus (ovenschotel)		 17,50
Knolselderijsteak + tuinbonencrème + pastinaak + gepofte tomaat				 17,Spinazie gnocchi + geroosterde paprika + courgette + mozzarella (ovenschotel) 		 16,Vegetarische kaasgehaktburger + brood + ui + knoflook + geraspte oude kaas 		16,50
+ marmite
Hamburger (rundvlees) + friet (gewone of zoete aardappel) 					18,50

Kijk op de
achterkant voor
SNACKS en
ZOET

Lunchspecials
2 Masala-kroketten + 2 boterhammen 				 10,Vegan lunchbordje (Turks brood + dips + vegan proeverijtje) 				 12,Pitabroodje + paddenstoelenshoarma 				11,50
Quiche, 2 smaken: broccoli + suikermaïs + cheddar 				11,50
en zoete aardappel + prei + paprika + Parmezaan
Omelet kaas + geroosterde groenten + 2 boterhammen 				 11,Klassieke broodpudding 				

9,-

Diamanthaas + aardappelmousseline + hazelnoten + groene asperges + chimichurri 25,Weekspecial 14,-*/16,* (14,- op vertoon van
filmticket, Cineville- of F-pas)
		

V
 raag bij de bediening
of kijk op het krijtbord

		

Premièrevis
Dagprijs

Bij TE BESTELLEN
Kleine salade							 4,50
Geroosterde groenten 							

6,-

Friet + huisgemaakte mayonaise						 4,50
Zoete-aardappelfriet + huisgemaakte mayonaise 						 4,50
Natuurlijk hebben we ook vegan mayonaise!

Desserts

17:00 - 21:00 uur

Warm geserveerde sushi met geroosterde paprika + avocado + wakame 		14,+ sojasaus + wasabi + ingemaakte gember (6 st.)		

Warme pecanpie (met schenkstroop + roomboter) + vanille-ijs 					 9,50

2 Rundvleeskroketten BIO + 2 boterhammen 				10,50

Vegan panna cotta met pistache + rood fruit 						 9,50

Lunchspecial van de maand 			

Mousse van rode vruchten met frambozenpoeder en rood fruit					

wisselende prijs

Salades
Salade quinoa met zwarte olijven + watermeloen + vegan feta + pompoenpitten 		 14,Gemarineerde bietensalade met bladsla + geroosterde noten + groene appel 		 14,+ rucola + balsamicostroop
14,50
Caesarsalade met pancetta + kip + ansjovisdressing + ei + Parmezaanse kaas		

Bolletje ijs, 3 sorbetsmaken: mango, kersen of perzik/prosecco			

9,-

PER BOL 2,50

Kaasplankje (4 kazen) 				
		12,50

