Open van woensdag t/m
zondag

MEALDRIVE.nl

Van 17:00 tot 20:00
Bestel via de site
www.MEALDRIVE.nl
of bel het nummer 0616699090

Haal jouw lunch of maaltijd af
bij MEALDRIVE!
Open van woensdag t/m
zondag
Van 13:00 tot 20:00
Bestel via de site
www.MEALDRIVE.nl
of bel het nummer
0616699090

MEALDRIVE
MEALDRIVE
Vierakkerstraat 17
6851 BA Huissen

Vierakkerstraat 17
6851 BA Huissen

MAALTIJDEN

LUNCH
Keuze uit een Italiaanse bol of een Triangel bruin

•

Broodje Zalm €7,50

Gerookte zalm, rucola melange, rode ui,
mosterd-dille saus
•

Broodje Carpaccio €7,50

Rucola melange, carpaccio,
truffelmayonaise, Parmezaan, pittenmix
•

Broodje Pittige Gamba’s €8,50

Gamba’s, taugé, rode ui, paprika, spaanse
pepers en chilisaus
•

Broodje Pittige Kip €7,50

Pittige kip, rode ui, paprika en kerrie saus
•

Broodje Biefstuk €8,50

Biefstuk, rucola melange, taugé,
kerriemayonaise, gebakken uitjes
•

Broodje Brie €6,50

Veldsla, brie, walnoten, honing (vegetarisch)
•

Broodje Hummus €6,50

Hummus, gegrilde groenten (vegetarisch)
•

Angus Burger €9,50

Angus-burger met brood, kaas, spek,
uienringen, tomaat, sla en BBQ-saus
•

Salade €8,50

Gemengde salade met dressing, keuze uit:
biefstuk, kip, vis (zalm & gamba’s), surf &
turf, vegetarisch
•

Tomatensoep €4,50

Tomatensoep met balletjes

•

Carpaccio Oosters €10

Carpaccio met lente ui, gebakken uitjes, kroepoek,
veldsla, pittenmix, balsamico dressing
•

Carpaccio Traditioneel €10

Carpaccio met truffelmayonaise, veldsla,
Parmezaanse kaas, pittenmix
•

Schnitzel €12,90

Geserveerd met champignon-roomsaus,
gebakken aardappelen en dagverse groenten
•

Beef Teriyaki €15,90

Geserveerd met rijst en groenten
•

Kipsaté €12,90

Geserveerd met gebakken aardappelen, atjar,
gebakken uitjes en kroepoek
•

Angus Burger €15,90

Angus-burger met brood, kaas, spek, tomaat,
sla en sauzen. Geserveerd met gebakken
aardappelen en gefrituurde uienringen
•

Gamba New Orleans €15,50

Pittige gamba’s in witte wijn saus met
groenten en rijst
•

Gesneden Varkenshaas €15,90

Geserveerd in champignon-roomsaus met
gebakken aardappelen en dagverse groenten
•

Vega Kapsalon €12,90

Friet met (vegetarische) roerbakreepjes, sla,
tomaat, komkommer, rode ui, geraspte kaas
en knoflooksaus
•

Saté van de haas €12,90

Geserveerd met gebakken aardappelen, atjar,
gebakken uitjes en kroepoek
•

Toscaanse pasta met gamba’s €14

Pasta met gamba’s in een romige saus met
Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes
en Italiaanse kruiden
•

Chantal’s Week Special (weekprijs)

Wekelijks wisselende special van onze kok
Chantal

