
MENUKAART
Keuze uit bruin of wit brood
PASTRAMI | truffelmayonaise | geroosterde 
zonnepitjes | 8,50
ROSBIEF | knoflooksaus | bosui | 8,50
GEMARINEERDE ZALM | avocado | rode ui | 8,50
AVOCADO | tomaat | gepocheerd eitje | 7,20
OMELET | paprika | ui | kaas | 7,25
PARMAHAM | tomaat | mozzarella | pesto 
pijnboompitjes | Kan ook vegetarisch | 7,70
PULLED CHICKEN | gekruid brood 
ingelegde uitjes | gerookte paprika | mayonaise | 9,25
BROODJE VAN DE WEEK    

PLUKBROOD
kruidenboter | knoflooksaus | 6,25
BITTERBALLEN 8 st.  |  6,00
BITTERGARNITUUR 8 st.  |  6,00
TEMPURA GARNALEN 8 st.  |  6,75
GARNALEN KROKETJES 8 st.  |  8,50
FRIET | truffelmayonaise of fritessaus  |  4,50
BRUSCHETTA | tomaat | basilicum | 3 st. | 6,20
NACHO’S | salsasaus | guacamole | 8,50
KAAS WORST PLANKJE | 8,50

TAARTJES uit onze patisserie
Vraag naar het aanbod | tussen 2,50 - 4,50
DESSERTWECKPOTJE Cheesecake  
tropisch fruit | witte chocolade | 6,50
KOFFIE COMPLEET  | 9,50

FLAMMKUCHEN | rode ui | courgette | paprika
champignons, rucola en parmaham  |  9,50
FLAMMKUCHEN | rode ui | avocado | courgette
tomaat | fetakaas  |  9,25
+ gemarineerde zalm  |  2,50
PASTA PESTO | rucola | tomaatjes  |  15,00
+ kip of gamba’s  |  2,50
QUICHE | rode ui | tomaat | broccoli | oude kaas 
Geserveerd met brood en salade | 9,95

Geserveerd met brood en kruidenboter
TOMAAT PAPRIKA SOEP  
met crème fraîche en groene kruiden  |  6,50
SOEP VAN DE WEEK  |  6,50 
Vraag de bediening

FALAFEL | parelcouscous | granaatappel 
gebakken courgette | aubergine | 13,50
POKE BOWL oa avocado |  radijsjes
Keuze uit vega | krokante kip | zalm | gamba’s | vanaf 14,50
GROENE SALADE | rosbief | gepofte tomaatjes
gebakken courgette | aubergine  |  13,50

EEN UURTJE GENIETEN
... Van onder andere een soepje,
 quiche en zoetigheden uit onze

patisserie | 15,00

PIECK FIJN UURTJE

WIST JIJ...
Dat wij alle ingrediënten met zorg en
liefde bereiden? Zo bereiden wij onze
pastrami, rosbief en zalm allemaal zelf.



HEJ, WAS JIJ AL 
OP DE HOOGTE?

DAGHAP

PIECK FIJN UURTJE

PIECK FIJNE AVOND

Van woensdag tot en met zondag hebben wij elke dag een
heerlijke daghap! Elke keer verrassend lekker.

Wil je daar ook eens van genieten? Vraag een van onze medewerkers
naar de daghap van vandaag en geniet ervan

in onze lunchroom of neem hem lekker mee naar huis,
om daar te genieten! Hoe makkelijk is dat!

Een uurtje genieten van allerlei lekkers; zowel zoet als hartig. En dat 
alles zelfgemaakt uit onze eigen lunchroom en patisserie 

gecombineerd! Geen keuzestress, gewoon lekker genieten en je 
laten verrassen en dat voor maar 15,00 Euro! 

Eén zaterdagavond in de maand creëren wij een Pieck Fijne avond. 
Onder het genot van een heerlijk hapje en drankje én met een 

lekker muziekje op de achtergrond doop jij je een paar uurtjes lang 
onder in het thema van die avond! Houd onze social media in de 
gaten voor meer informatie en geef je gezellig op samen met een 

paar vrienden, collega’s of je familie!


