
       VAN 11:00 TOT 16:00

Lunchen



BROODJES
BROODJE EFFE ANDERS      10
Gegrilde kip, bacon en oude kaas

BROODJE BRIE (V)               9
Met honing-mosterddressing en    
walnoten

BROODJE GRIEKSE KIP   10.5
Gekruide kippendijtjes, paprika,  
courgette en ui met tzaziki en feta 

BROODJE KIP THAI         10.5
FLAVOUR 
Kippendijtjes, champignons en    
komkommer met mango in een zoet 
pittige ketjap dressing

BROODJE ZALM               10.5
Met roomkaas, zontomaatjes,      
pijnboompitjes en honing-mosterd-
dressing

BROODJE HUMMUS          10.5
Verse hummus, gegrilde paprika 
en courgette, met zontomaatjes en   
pijnboompitjes

BROODJE CARPACCIO     10.5
Met truffelmayo, zontomaatjes en 
oude kaas

CLASSIC BURGER            13.5
Runderburger overbakken met kaas, 
ui en bacon op een speltbol, geser-
veerd met oerfriet en mayo

TOSTI’S
                                                  4.5
                                                 
                                                  5.5
                                                    
                                                      7
                                                 
                                  
                                                  7.5
                                                    

                                                     8            

 

WRAPPED UP (V)                9.5
Wrap met huisgemaakte falafel, knof-
looksaus, sla, zontomaatjes en pitjes

CLUB WRAP                        9.5
Wrap met krokante kip, kerriesaus, 
komkommer, paprika en sla, geser-
veerd met nacho’s.

VEGA(N) KAPSALON (V)      11
Oerfriet, sla, komkommer, tomaat, 
rode ui, vegan shoarma, feta en knof-
looksaus

PANCAKES ZALM               11.5
Pancakes belegd met roomkaas, ruco-
la, gerookte zalm en zontomaatjes

UITSMIJTER EFFE             11.5
ANDERS
Kaas, 3 gebakken eieren met spek, ui 
en champignons

Kaas (V)               

Kaas en kip    
     
Italia, verse pesto, kaas 
en tomaat (V)                                        

Brie, warme brie en truffel 
mayo (V)                            

Mexico, Mexicaans gekruid 
gehakt en cheddar                                           

 
  SHARINGPLANK
 Proeverij van kleine lunchgerechten 
 vanaf 2 personen                          
 Ook vegetarisch te bestellen                                                       
 13.00p.p.

EXTRA PORTIE OERFRIET 4.5



SOEPEN
TOMATEN CRÉMESOEP (V)   7
Romige tomatensoep met brood en 
roomkaas

SEIZOENSSOEP (V)           7.5
Gezonde wisselende soep met brood 
en dip

BOWLS
Onze bowls worden            
gereserveerd op basis van 
salade en koude rijst

THAI FLAVOUR BOWL         13
Kippendijtjes, mango, komkommer en 
champignons met een oosterse dres-
sing

FALAFEL BOWL (V)             13  
Huisgemaakte falafel, rauwkost, zon-
tomaatjes, tzatziki, knoflooksaus en 
mini pita’s

MEXICAN BOWL               13.5
Mexicaans gekruid gehakt, rauwkost, 
sour cream, kaas en nacho’s

OOSTERSE FISH BOWL       14
Met zalm, rauwkost, edamame, zon-
tomaatjes, sesam en oosterse dres-
sing

Extra brood                          1
Extra Oerfriet           4.5

VOOR DE KLEINTJES

TOSTI KAAS (V)                  4.5

TOSTI KAAS EN KIP            5.5

KINDERMENU                        7 

KEUZE UIT
 - BITTERBALLEN           
 - FRIKANDEL 
 - MINI-LOEMPIA’S (V)



Kom jij hier ook werken? 

Effe Anders biedt in combinatie met Start Dagbesteding een leuke en 
leerzame werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

                                                           
Start Dagbesteding biedt begeleiding en ondersteuning op maat aan 

cliënten met een lichtverstandelijke beperking, gedragsproblematiek of 
psychische onderliggende problematiek. 

Het uitgangspunt van Start is om de regie zoveel mogelijk bij de client 
zelf te laten en zo op de lange termijn de zelfredzaamheid te vergroten.
Dit komt bij Start tot uiting op de werkvloer doordat cliënten met ple-
zier in de keuken en/of bediening werken en daarbij goede begeleiding 
krijgen. Er is veel ruimte om te kijken waar de voorkeuren, wensen en 
kwaliteiten van de client liggen zodat iedereen kan doen wat hij of zij 

leuk vindt. Daarnaast kunnen cliënten ontdekken waar ze goed in zijn en 
daar uiteindelijk zowel op de werkvloer als in hun privéleven de vruchten 

van plukken. 

Lijkt dit je leuk of heb je hier een vraag over? Vraag naar Cas of kijk op 
www.startdagbesteding.nl


