
SMAAQT
eten & drinken
SOEP & SALADES

Caesar Salade 

SMAAQT SPECIALS

Salade teriyaki

Tom kha kai soep

SmaaQt-burger
Angusburger op een briochebol met spek,
cheddar, augurk, tomaat en bladsla. TIP:
neem een portie huisgemaakte friet er bij!

Heeft u een allergie of een wens waar wij rekening mee moeten houden? Vraag
aan het personeel wat wij voor u kunnen betekenen!

€12,50

€ 17,50

€ 10,50

€13,50

Met lente-ui en kippendijen

Romainse sla, ceaser dressing, antjovis, krokent gebakken spekjes,
pijnboonpitten, gekookte ei, sudsol tomaatjes

Geserveerd met mesclun . Gebakken ossenhaaspuntjes met chili, taugé, lente-ui
en teriyakisaus

Sate van kippendijen
Geserveerd met satésaus, salade met atjar,
kroepoek en huisgemaakte friet

Club Sandwich

SmaaQt Combinatie

Gebakken ossenhaaspuntjes met chili,
taugé, lente-ui, teriyakisaus en rucola

Teriyaki €10,50 Hete Kip
met sambal baksi, zoete komkommer,
bladsla en cashewnoten

€ 9,50Carpaccio
Met rucola, zongedroogde tomaatjes,
parmezaanse kaas, pesto,
pijnboompitten en truffelmayonaise

€ 9,00

Tosti ham en kaas
Geserveerd met ketchup en een frisse
salade

Tonijnsalade
Met limoenmayonaise, kappertjes,
rode ui en bladsla

Wrap Zalm 
roomkaas, rode ui, rucola,
komkommer en pijnboompitten

Van Dobben kroketten
Twee kalfsvleeskroketten met
mosterd en frisse salade

€  7,00

€13,50

€13,50

€ 8,50

€ 9,50

€ 7,50

Uitsmijter met beleg
Keuze uit ham, kaas en spek

€ 5,50

€ 8,50

Eggs Benedict
Geserveerd op brioche brood met
beenham, een gepocheerd ei en
hollandaise saus

Eggs Royale
Geserveerd op brioche brood met
gerookte zalm, gepocheerd ei en
hollandaise saus

€ 10,00 € 11,00

Portie huisgemaakte friet €3,50

SANDWICHES

Geitenkaas
Met  walnoot,vijgen rucola en honing 

€ 8,50

Met soepje, Kroket en keuze uit een
broodje carpaccio of tonijn 

Geserveerd met gerookte kipfilet, 
kaas, spek, tomaat, bladsla en 
mayonaise

SmaaQt-Vegan Burger 
Bladsla, tomatensalsa, krokante uien, 

€13,50

€13,50
Sushi rijst, komkommer, bosui, advocados, rode peper,
sesamzaad, wortellinten, sojaboontjes en chilivlokken.
Mayo van limoen

Poke Bowl Zalm of vegetarische

Salade carpaccio
Geserveerd met mesclun, zongedroogde tomaatjes, parmezaanse kaas, pesto,
pijnboompitten, croutons en truffelmayonaise

€12,50


