
Kronenburgpassage 111
6831 EL Arnhem
Tel: 06 43611091

www.lunchroombonheur.nl

lunchroom

Winter: 1 oktober t/m 31 maart | Zomer: 1 april t/m 30 september

lunchroom

Vraag gerust naar de allergenen kaart!

KOUDE DRANKEN
Halfvolle dagverse melk     €  2,00
Karnemelk dagvers      €  2,00
Coca-Cola regular / zero     €  2,95
Fanta        €  2,95
Sprite        €  2,95
Cassis        €  2,95
Chaudfontaine rood / blauw     €  2,95
Bitter lemon       €  2,95
Tonic        €  2,95
Rivella light       €  2,95
Chocomel / Fristi      €  2,95
Appelaere pure natuur appelsap    €  3,25
Fuze tea Black met bubbels     €  2,95
Fuze tea Green mango, chamomile    €  2,95
Ginger ale       €  2,95
Verse jus d’orange      €  4,25

ALCOHOLISCHE DRANKEN         
                           vanaf 12.00 uur.
Wijn Wit / Rood / Rosé     €  4,95
Grolsch       €  3,50
Grolsch  0.0% Vol.     €  3,50
Grolsch Radler 0.0% Vol.     €  3,50
Grolsch Herfstbok      €  3,95
La Chouffe       €  4,95
Leffe        €  3,95

WARME DRANKEN       
        Large            Medium
Café crème     €  4,80  €  2,70
Espresso     €  4,80  €  2,70
Koffie verkeerd    €  4,80  €  2,95
Cappuccio     €  5,25  €  2,95
Extra shot espresso      €  0,70
Caffeïnevrij       €  0,40

Thee diverse smaken     €  2,35
Verse muntthee met honing    €  3,45
Verse gemberthee met honing en citroen   €  3,45

Warme chocomel      €  3,00
Slagroom       €  0,75

SPECIALS
Café caramel salt      €  4,65
Koffie, melkschuim, caramel salt en slagroom
Café choco       €  4,65
Koffie, melkschuim, chocoladesiroop en slagroom
Latte macchiato      €  4,15
Cappuccino met extra veel melk 
Wiener melange      €  3,90
Koffie met veel slagroom
Iced cappuccio koude ijsdrank  -zomer- €  5,25
Iced cappuccio met diverse smaken -zomer- €  5,75

ONTBIJT TIP Van 9.00 tot 11.00 uur! €  6,00
Een tosti of broodje met warm en koude drank!

Keuze uit:
 Warme drank:      &  Koude drank: 
• thee                 • glaasje jus d’orange
• koffie    • glaasje melk
• capuccino

Tosti:          of   Zacht broodje:
• Classic     • gezond, ham & kaas
• Hawaii     • gezond, kipfilet
• Chef
• Mediterano
• Gehakt    
• Romano    

FRUIT SMOOTHIE   €  5,75
Fruitmix op basis van verse jus d’orange.

FANTASY  framboos - mango
PARADISE  aardbei - mango
TROPICAL  aarbei - banaan
SUNSET  aardbei - framboos
SUNSHINE  ananas - mango

IJSCOUPE  Verkrijgbaar in de zomer!  €  5,75
Keuze uit:
•  verse aardbeien
•  coupe caramel
•  dame blanche
•  verse orange
•  ijskoffie



 EIERGERECHTEN
3 eieren met sla garnituur. Keuze uit: Maïs, bruin of wit brood.

Uitsmijter of omelet naturel       €  7,95
 Met ham en/of kaas         €  8,75
 Met ham, kaas en spek           €  8,95   FRITUUR
Verse friet          €  3,00
 met mayonaise             €  3,40
 met satésaus of speciaal        €  3,75
 met vleeskroket, frikandel of kipnuggets      €  5,25
 met slagersgehaktbal         €  6,95

Broodje vleeskroket of frikandel      €  3,50
Broodje gehaktbal        €  4,25

 BITTERGARNITUUR
Bitterballen rundvlees (8st) met mosterd.      €  5,70
Vietnamese loempia’s (8st) met chilisaus.      €  5,00
Borrelmix (12st) inclusief sauzen.        €  7,25

Voor onze KLEINE GASTEN
Kids tomatensoepje        €  3,00

Frietjes met frikandelletje of kipnuggets     €  4,50
Natuurlijk met mayonaise, ketchup en appelmoes.

Bruine boterham. Lekker zelf smeren met:    €  2,45
Ham, kaas, ei, hagelslag, pindakaas of jam.

Poffertjes           €  3,50

     Capri sun orange     €  1,25
     Danoontje      €  1,25
     Schatkistje (ijs)      €  1,95

 VOOR BIJ DE KOFFIE
Gesorteerd gebak         €  3,75
Slagroom          €  0,75

Warme apfelstrudel  -winter-      €  4,75
Met vanillesaus en slagroom.

Wafel met verse aardbeien -zomer-      €  6,25
Geserveerd met vanilleijs en slagroom

Saucijzenbroodje         €  3,30

Kaasbroodje         €  3,00

         Vegetarische gerechten             Vraag gerust naar onze allergenenkaart!

 SPECIALITEITEN 
Warm vlees speciaal        €  9,50
Fricandeau van de slager op een zacht broodje, met gebakken
ei en ananas, geserveerd met satésaus, kroepoek en sla garnituur.

Warm vlees deluxe        €  9,95
Fricandeau van de slager op een zacht broodje, 
met gebakken ei, champignons en ui, geserveerd met 
satésaus, kroepoek en sla garnituur.

Wrap gerookte kipfilet        €  9,00
Met kruidenroomkaas, pijnboompitten, amandelschaafsel,
huisgemaakte honingmosterdsaus en sla garnituur.

Wrap rundercarpaccio         €10,95
Met parmazaanse kaas, zongedroogde tomaten,
pijnboompitten, huisgemaakte pesto en sla garnituur.

Wrap gerookte zalm         €11,95
Met kruidenroomkaas, huisgemaakte pesto en sla garnituur.

Salade kip teriyaki         €13,75
Lauw warme salade van gebakken kipreepjes in teriyakisaus
met zongedroogde tomaten, rode ui, pijnboompitten en
sla garnituur.

Trio Bonheur op luxe bol, keuze uit: wit of bruin.           €10,95
Filet Americain en huisgemaakte eiersalade, sla garnituur
met rundvleessalade. Geserveerd met een klein kopje soep.

 WARME GERECHTEN
Waldkorn zoet         €  7,95
Een waldkorn bol met warme brie, pijnboompitten,
amandelschaafsel, honing en sla garnituur.

Notre Dame         €  9,85
2 slagersgehaktballen uit de jus op een zacht broodje
met satésaus, kroepoek en sla garnituur.

Duo kroket          €  8,25
2 vleeskroketten met brood maar keuze en sla garnituur.  

Saté van kippendijen met brood of friet     €12,25
Huisgemaakte kipsaté met satésaus, kroepoek en sla garnituur.

Bourgondisch gehakt         €  9,95
Turks brood met gebakken slagersgehakt, champignons en ui,
in warm huisgemaakte honingmosterdsaus en sla garnituur.

Oriëntaal           €  9,95
Turks brood met gebakken kipreepjes, champignons en ui,
Oriëntaals gekruid, in warm huisgemaakte knoflooksaus
en sla garnituur.

Aphrodite           €  9,95
Turks brood met gebakken kipreepjes en champignons,
Grieks gekruid, in warm huisgemaakte knoflooksaus. 
Geserveerd met rode ui en sla garnituur.

 OPEN SANDWICH
         Keuze uit: Maïs, bruin of wit brood.

Gerookte zalm         €12,50
Met kruidenroomkaas, huisgemaakte pesto en sla garnituur.

Gerookte kipfilet of brie  (brie           )     €  9,95
Met pijnboompitten, amandelschaafsel,
huisgemaakte honingmosterdsaus en sla garnituur.

Rundercarpaccio         €11,95
Met parmazaanse kaas, zongedroogde tomaten,
pijnboompitten, huisgemaakte pesto en sla garnituur.

 LUXE BOL
            Keuze uit: Luxe bol wit of bruin

Gezond extra         €  8,95
Ham, kaas, rundvleessalade en sla garnituur.

Filet Americain         €  9,25
Filet Americain met augurkendressing en sla garnituur.

Eiersalade          €  8,95
Huisgemaakte eiersalade en sla garnituur.   

Tonijnsalade         €  9,25
Huisgemaakte tonijnsalade en sla garnituur.

 TOSTI
Classic Ham en kaas.         €  3,50
Hawaii Ham, kaas en ananas.        €  3,95
Chef  Ham, kaas en tomaat.        €  3,95
Mediterano           €  4,75
Brie, tomaat en huisgemaakte pesto.
Romano           €  4,60
Salami, kaas, tomaat en huisgemaakte pesto.
Gehakt           €  4,60
Gehakt, cheddar kaas en chilisaus.
Zalm            €  6,25
Gerookte Noorse zalm, kruidenroomkaas en rode ui.
Kip            €  5,80
Gerookte kip, geitenkaas en huisgemaakte pesto.
Vega deluxe bruin          €  5,80
Geitenkaas, kaas, champignons en pesto.

ONZE HUIGEMAAKTE SOEP
Tomatensoep         €  5,95
Met room en verse basilicum. 
Geserveerd met brood en kruidenboter.

Erwtensoep  -winter-       €  6,25
Geserveerd met roggebrood en katenspek.

Soep specialiteit  -zomer-       €  6,00
Geserveerd met brood en kruidenboter.


