
Focaccia tosti’s
TOSTI VAN FOCCACIA BROOD
Ham en/of kaas 5,25
Pollo Piccante  6,25
Tosti met hete kip met roomkaas & komkommer
Caprese 6,25
Tosti met mozzarella met pesto, tomaat, basilicum & balsamico-crème 
Salmone 7,50
Tosti met zalm met roomkaas, rode ui, kappertjes & zongedroogde tomaat
Serrano 7,50
Tosti met serranoham met pesto, zongedroogde tomaat, lente ui & Parmezaanse kaas

Broodjes
Kaas (keuze uit: jonge of oude kaas) 5,25
Ham 5,25
Ham & Kaas 5,75
Kipfilet 5,75
Ei & Spek 5,75
Gezond (keuze uit: ham of kipfilet) 6,25
Eiersalade 6,25
Krabsalade 6,25
Filet americain 6,25
Tonijnsalade 7,00

Deze broodjes worden standaard geserveerd met sla, tomaat en komkommer

Luxe broodjes
KOUD 
Filet Italiano  8,00
Filet met rode en lente ui, Parmezaanse kaas, ei & mosterdmayo 
Carpaccio 8,25
Dun gesneden ossenhaas met zongedroogde tomaat, komkommer, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, 
rucola & truffelmayo
Salmone 8,50
Zalm met roomkaas, sla, rode ui, kappertjes & mosterd-dille dressing
Lungo Sandwich 8,75
Sandwich van vloerbrood met kipfilet, spek, ei, tomaat, komkommer, sla & pestomayo

WARM OF KOUD 
Caprese 7,50
Mozzarella met pesto, tomaat, olijven, pijnboompitten, basilicum & balsamico-crème
Serrano Italiano  8,50
Serranoham met pesto, zongedroogde tomaat, Parmezaanse kaas & Italiaanse kruiden

WARM 
Pollo Piccante  7,50
Hete kip met roomkaas, komkommer & tomaat
Crocchetta  7,50
Twee kroketten met mosterd(mayo)
Stufato  8,50
Runderstoofvlees op Italiaanse wijze, met sla & komkommer
Beenham  8,75
Gegrilde beenham met sla, rode ui, komkommer & honing-mosterdsaus

- Lunchkaart -

U heeft de keuze uit de volgende broodsoorten:
• Wit stokbrood (standaard)• Meergranen stokbrood (+ € 0,50)• Wit vloerbrood (+ € 0,50)• Meergranen vloerbrood (+ € 0,50)• Glutenvrij brood (+ € 2,25)



Broodje van de maand 
Elke maand een nieuwe specialiteit 

Pizza broodjes 
Feta Vegetaria 5,50
Met pizzasaus, kaas, rode ui, tomaat, lente ui, olijven & feta
Pollo e Pesto 5,75
Met pizzasaus, kaas, kip, paprika, lente ui, Parmezaanse kaas & pesto
Pepperoni Piccante 5,95
Met pizzasaus, kaas, pepperoni, rode ui, lente ui, gorgonzola & pikante knoflookolie
Tonno all’Aglio  5,95
Met pizzasaus, kaas, tonijn, rode ui, kappertjes, olijven & knoflookolie

Salades
Salade Lungo 11,00
Salade met kipfilet, tomaat, komkommer, olijven, rode ui, Parmezaanse kaas & pesto-dressing
Salade Caprese   11,00
Salade met mozzarella, tomaat, olijven, pijnboompitten, basilicum & balsamico-dressing
Salade Carpaccio   12,50
Salade met dun gesneden ossenhaas met zongedroogde tomaat, komkommer, Parmezaanse kaas, 
pijnboompitten, rucola & truffelmayo
Salade Salmone   12,50
Salade met gerookte zalm, zongedroogde tomaat, komkommer, kappertjes, rode ui, rucola & mosterd-dille dressing

Burg. Smeelelaan 37, 5144 AR Waalwijk

BEZORGING
wo. 10:00 - 14:00u.
do. 10:00 - 14:00u.
vr. 10:00 - 14:00u.

Bezorgkosten € 2,50Bezorging v.a. € 20,- in Waalwijk,Bezorging v.a. € 20,- in Waalwijk,
Kaatsheuvel, Sprang-Capelle en DrunenKaatsheuvel, Sprang-Capelle en Drunen

Gelieve minimaal 1 uur voor levering te bestellen.Gelieve minimaal 1 uur voor levering te bestellen.
Vanaf 25 personen 1 dag van te voren te bestellen.Vanaf 25 personen 1 dag van te voren te bestellen.

Vanaf 50 personen 2 dagen van te voren te bestellen.Vanaf 50 personen 2 dagen van te voren te bestellen.

Bestellen via  0416 - 785 642 of mail naar info@lungowaalwijk.nl

Overige
Donut  2,50
Croissant naturel  2,00
Croissant kaas  2,25
Croissant ham & kaas  2,50
Croissant choco  2,50
Muffin 3,75
 - Appel kaneel met karamelvulling
 - Triple chocolate 
Worstenbrood  2,75
Tomatensoep  6,50
Met brood en kruidenboter

Dranken
Halfvolle melk  2,60
Fristi 2,60
Appelsap 2,60
Frisdrank 2,60
Spa Rood 2,60
Spa Blauw 2,60
Jus d’orange 3,75
Red Bull 3,00


