
 

Take-Away sandwichbar Den Eethoek 

 

Ontbijt 

Koffiekoek naar keuze 1,60 € 

Koffie / thee / chocomelk om mee te nemen 2,10 € 

Speciale broodjes 

Onze standaardbroodjes zijn een witte bagnat of een witte baguette.  Andere broodsoorten (Fitness & Bagnat 

multigranen) zijn + 0,60 €. 

French: brie, honing, appel,  noten & rozijnen,  spek, rucola 4,20 € 

Mozzie: mozzarella, tomaat, basilicum, balsamico, ansjovis,  olijfolie, peper, rucola 4,20 € 

Bella Italia: pesto, Italiaanse ham, mozzarella, basilicum, gegrilde aubergine, gegrilde paprika, 

tomaat, oregano, rucola 

4,70 € 

Zoet geitje: vijgencompote, geitenkaas, honing, spek, appel, vijg,  walnoten, krenten, tuinkers 4,70  € 

Veggie: roomkaas, gegrilde aubergine, gegrilde paprika, tomaat, ijsbergsla, rucola 4,20 € 

Flandrien: beenham, belegen kaas, mosterd, augurk, tomaat, wortel, ijsbergsla, crispy uitjes 

 

4,70 € 

Chicken run: tartaar, kip, gebakken spek, ei, ijsbergsla, rode ui, tomaat, slamix 4,20 € 

Chicken exotic: cocktailsaus, kip, ananas, tomaat, ei, tuinkers 4,20 € 

Laarns boerke: eiersalade, gebakken spek, ijsbergsla, tomaat, komkommer 4,20 € 

Boulet Special: boulet, Joppiesaus, augurk, tomaat, crispy uitjes 4,20 € 

Tonino: cocktailsaus, tonijnsalade, tabasco, ansjovis; rode ui, komkommer, tomaat, ei, tuinkers 4,70 €  

Fruity tuna: cocktailsaus, tonijnsalade, rode ui, ananas, komkommer, tomaat, veldsla 4,70 € 

Spicy Salmon: mieriksworteldressing, gerookte zalm, uitjes, zure appel, komkommer, ei, 

kerstomaat, tuinkers 

4,70 € 

Fitness: kruidenkaas, kippenwit, paprikadressing, appel, komkommer, kerstomaat, ei, gemengde 

sla 

4,20 € 

Klassieke broodjes 

Onze standaardbroodjes zijn een witte bagnat of een witte baguette.  Andere broodsoorten (Fitness & Bagnat 

multigranen) zijn + 0,60 €. 

jonge kaas / huisgemaakte eiersalade / kip curry / gezond (enkel groentjes) 3,00 € 

belegen kaas / kruidenkaas / roomkaas  / geitenkaas / mozzarella, tomaat & pesto/ brie  / 
beenham / kaas & ham / Italiaanse ham / préparé / martino / gegrilde kip / kip hawai / boulet 

3,20 € 

tonijnsalade / Garnaalsalade / surimisalade / gerookte zalm 3,70 € 

Van elk broodje kan een smos (sla, tomaat, ei, wortel, komkommer, saus) gemaakt worden voor 0,80 € extra. 

Andere extra’s: Groentjes +0,15 € per soort I Ananas / zongedroogde tomaat / ansjovis /  saus / augurk / ...  + 

0,25 € 

Croques (1 stuk)  

Croque monsieur  3,00 € 

Croque hawai  3,50 € 

Croque Italiano (pesto, tomaat, mozzarella, basilicum)  3,00 € 



Croque gerookte zalm & kruidenkaas  4,00 € 

Croque geitenkaas, tomaat & beenham  3,80 € 

Croque brie, honing & Italiaanse ham  3,80 € 

Panini’s  

Panini Mozzie ham: mozzarella, oregano, tomaat, beenham & rucola 4,20 € 

Panini geitenkaas: geitenkaas, honing, spek, noten, gedroogde tomaat, rucola 4,20 € 

Panini Italia: pesto, Italiaanse ham, mozzarella, basilicum,  gedroogde tomaat, pijnboompitten, 

parmasan 

4,20 € 

Panini boulet: boulet, martinosaus, tomaat & mozzarella 4,70 € 

Panini Veggie: pesto, tomaat, mozzarella, basilicum, gegrilde aubergine, gegrilde paprika, rucola 4,20 € 

Wraps   

Wrap kip: guacamole, gegrilde kip, gegrilde aubergine, gegrilde paprika, gedroogde tomaat, 

ijsbergsla & Parmasan 

4,70 € 

Wrap Italiaanse ham: pesto, Italiaanse ham, gedroogde tomaatjes, Parmasan, ijsbergsla & rucola 4,70 € 

Wrap zalm: kruidenkaas, gerookte zalm, komkommer, cocktaildressing, rode ui, tomaat & 

tuinkers 

5,20 € 

Wrap veggie: geitenkaas, honing, notenmix, gedroogde tomaten, appel, Balsamico, rucola 4,70 € 

Quiches 

Zalm en broccoli I Prei en spek 7,00 € 

Soepen  

Beker verse dagsoep (koud of warm) 2,50 € 

Liter verse dagsoep (koud) 5,00 € 

Salades 

Salade gegrilde kip (koud) met rauwkost 7,00 € 

Salade Italiaanse ham met rauwkost 8,00 € 

Salade geitenkaas (koud) met fruit, noten en spekjes 7,00 € 

Salade gerookte zalm met rauwkost 8,00 € 

Nagerechten 

Chocomousse 2,00 € 

Rijstpap 2,00 € 

Donut 1,60 € 

Muffin 1,60 € 

Huisgemaakte broodpudding 1,60 € 

 

Vooraf bestellen = niet wachten I Ontdek tevens onze ruime keuze aan kaasplanken, tapas, feestbroodjes, … 

 

Ontdek en bestel  onze wekelijkse suggesties op http://webshop.deneethoek.net 

Wenst u liever te eten in onze zaak? U vindt onze aangepaste menukaart op de tafels! 
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