Menukaart
(keuken is open van 12.00 uur tot 19.30 uur)

Wanneer u wilt bestellen mag u het handje omhoog zetten zodat onze Unieke Crew uw bestelling kan opnemen.

SOEPEN
Gebonden Doesburgse mosterd soep  
Tomatensoep met pesto en crème fraiche
Uiensoep

WARME GERECHTEN
3 5,00
3 5,00
3 5,00

Deze worden geserveerd van 17.00 tot 19.30 uur
Saté van malse kippendij | huisgemaakte satésaus
gebakken uitjes | kroepoek
3 13,95
Gebakken kogelbiefstuk met groene pepersaus 3 14,95
Gebakken zalmfilet met hollandaisesaus
3 15,95
Schnitzel met champignon roomsaus
3 13,95
Uniek trio
gebakken biefstuk | zalmfilet | kip saté
3 17,95
Groentespies wortel | paprika | ui | broccoli 3 12,95
Vegetarische Saté huisgemaakte satésaus
| gebakken uitjes | kroepoek
3 13,95

BROODJES
Keuze uit baquette bruin | wit of Italiaanse
Tosti ham | kaas
Geitenkaas met walnoten | honing
Kruidenroomkaas met bieslook
Huisgemaakte gehaktbal
2 Kroketten met brood
Huisgemaakte tonijnsalade
Carpaccio met pijnboompitten | dressing |
parmezaanse kaas | rucola
Uitsmijter ham | kaas | spek
Gerookte zalm
Brie uit de oven met walnoten | honing
Kipfilet afgeblust met Teriyaki saus
Beenham uit de oven met mosterdsaus
Uniek trio vis zalm | tonijn | forel

bol
3 3,95
3 5,95
3 5,95
3 5,95
3 5,95
3 5,95
3 6,95
3 6,95
3 6,95
3 7,95
3 7,95
3 7,95
3 8,95

Bij deze gerechten heeft u de keuze uit
spicy wedges, friet of een gepofte aardappel
met huisgemaakte knoflooksaus.
Hierbij wordt een frisse salade geserveerd.

Quiche spinazie | brie | ui | broccoli
3 11,95
Hierbij wordt een frisse salade geserveerd.

MAALTIJDSALADES
Tonijn		
Geitenkaas
Kip

3 7,95
3 7,95
3 7,95

DAGSCHOTEL

3 7,95

DESSERTS
Walnoot en vanille ijs 2 bolletjes | slagroom 3 3,95
Panna Cotta van chocolade en munt
3 3,95
Crème Brulee van sinaasappel en kaneel
3 3,95

LEKKER VOOR BIJ DE BORREL
UNIEK PLANKJE ...Laat u verrassen...
Small
Medium
Large
Broodplankje
Diverse soorten brood met dips

3 6,00
3 8,00
3 10,00
3 5,00

Bitterballen 8 stuks
Gamba’s in filodeeg 6 stuks
Warme nachos met cheese | guacamole

UNIEK

3 5,00
3 4,00
3 3,00

vegetarisch

eten & drinken
/uniekvorden

@uniekvorden

UNIEK
eten & drinken

UNIEK eten & drinken,
Is een bijzondere horecaonderneming die mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt nieuwe
kansen biedt in een beschermde leer- en werkomgeving. Zij zetten zich elke dag voor 100% in om
onze gasten zoveel mogelijk naar hun zin te maken. De bijzondere talenten van onze medewerkers
worden door ons gezien en hierdoor kunnen ze zich verder ontplooien en ontwikkelen.
Wij bieden dagbesteding aan en verzorgen tevens praktijk- en leerwerktrajecten met als doel
doorstroming naar een betaalde baan. Alles onder toezicht van gediplomeerde vakleermeesters en
pedagogische begeleiders die hier vol enthousiasme aan het werk zijn.
Met elkaar werken we aan een plek waar kwaliteit en gezelligheid hand in hand gaan.
Dat gaat eigenlijk verrassend makkelijk, maar dat kan komen omdat we ons werk zo leuk vinden!
In ons lunchcafé serveren we: echt goede koffie, thee met een verhaal, heerlijke broodjes en
zelfgemaakte taarten (pas op, ze smaken naar meer)
Ook verhuren wij onze prachtige locatie voor vergaderingen, verjaardagen, kookworkshops, borrels,
besloten diner of iets anders feestelijks, vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

Met gastvrije groet,
De UNIEKE crew

Unieke beleving
HIGH TEA

LOCATIE VERHUUR

Onze kok maakt graag op
reservering vanaf 2 personen een
heerlijke high tea voor u.
Deze bestaat uit koffie/thee,
verschillende zoete, hartige, koude
en warme lekkernijen. De kosten
hiervan zijn 15 euro p.p.

Tevens bieden wij de mogelijkheid
onze locatie af te huren voor
feestelijke en/of (in)-formele
bijeenkomsten/partijen.
Vraag ons gerust naar de
mogelijkheden.

/uniekvorden

@uniekvorden

