Samen met Topchef Academy winnaar 2017 Geneal Harreman, hebben wij, deelnemers

POWERED
BY

van de reboundprogramma FULL, op “eigen” wijze een menu samengesteld dat de nadruk
legt op „soulfood‟. Het menu is een combinatie van onze passie voor eten, gedachtes
(inspiratie) en de benodigde horecatechnieken. Al deze ingrediënten hebben wij nodig om
onze skills verder te ontwikkelen. Met als doel om een eerste diploma te behalen in de horeca.

G.O.O.D. MORNING

FULL FLAVOURITES

TOT 13:00
Hoe voel jij je vandaag? Een beetje salty of
super sweet? We got you!

Dit zijn onze favorieten, waar kies jij voor?

SALTY__________________________________________3,5

2 broodjes
Beleg (zoetig of hartig)
Een gekookt ei of roerei
Koffie EN thee
Voor een extra boost kun je voor 1,50
yoghurt met muesli bestellen.
SWEET_________________________________________3,5

3 pancakes met banaan en stroop
Yoghurt met muesli
Koffie EN thee

B.I.G.I. BURGERS
VANAF 13.00

Born a sinner, eat burgers for dinner.

WHAT‟S BEEF____________________________________6

Deze beefburger met zoetzure groente,
bacon, cocktailsaus, gebakken paddenstoelen
en gepofte paprika will show you what beef is.
THE TUNA BURGER_______________________________6

Today is your day. Je hengelt voor the big
fish en gaat voor de tonijn burger met
doperwten crème, krokante uitjes, rode ui,
rettich en komkommer.
FAKA FALAFEL_________________________________5

Het ging al goed met je, maar met deze
falafel burger met verschillende erwten,
gegrilde aubergine, huisgemaakte hummus
en krokante aardappelen, gaat het nog
beter.

VANAF 13.00

AMERICAN MAC&CHEESE______________________4

Doe je ogen dicht, neem een hap van onze
Mac ‟n Cheese, en waan je aan de eettafel van
onze FULL family. De verse bosui, bieslook en
broodcroutons geven je die extra lobi.

- Daimy GET IT PUMPKIN_______________________________4

Je voelt je goed, de avond moet nog
beginnen en je bent ready to get it
pumpkin. De crème fraîche, peterselie, en
vooral de gekarameliseerde appel brengen
deze soep naar een hoger level en ready to
get pumpin‟. - Mark CHICKEN „N WAFFLES____________________________6

Deze chicken „n waffle is food for the soul.
De kappertjes, zoetzure wortels en wasabi
mayonaise laten je voelen alsof je
downtown New Orleans bent.

- Daniella -

ILLA QUESADILLAAA_____________________________6

Onze quesadillas met paprika, jalapenos
en chorizo mayonaise geven je de power
die je nodig hebt bij een echte family.

- Mariska -

SOMETHING EXTRA__________________________ 5

Zoek je nog wat extra flair? Onze…
•
•

Gegrilde aubergine
Homemade fries

Maken deze experience voor je af!

EEN ALERGIE? VRAAG HET AAN ÉÉN VAN ONZE MEDEWERKERS!

2,5
2,5

WARME DRANKEN

BIER

KOFFIE________________________________________ 2,2

BIER JUPILER TAP_____________________________ 2,5

CAPPUCCINO__________________________________ 2,5

MALT BIER JUPILER____________________________2,5

ESPRESSO_____________________________________ 2,2

WIJN

DUBBELE ESPRESSO_____________________________ 3
KOFFIE VERKEERD_____________________________ 2,5

Alle bovenstaande varianten zijn ook in
decafé verkrijgbaar

WIJN WIT PETFLES___________________________ 3,75
WIJN ROOD PETFLES_________________________ 3,75
WIJN ROSÉ PETFLES__________________________ 3,75

WARME CHOCOMEL___________________________ 2,5
PORT ROOD/WIT_______________________________3,5
THEE MASTER TEA SELECTION_________________ 2,2

GEDISTILLEERD

FRISDRANK GLAZEN FLESJES
JONGE

JENEVER_________________________________

3

COCA-COLA / COCA-COLA ZERO_______________ 2,2
VIEUX____________________________________________3

FANTA ORANGE / CASSIS______________________ 2,2
JACK

DANIELS_________________________________

4,5

SPRITE / NESTEA______________________________ 2,2
BAILEYS_______________________________________

3,5

COINTREAU____________________________________

3,5

43_____________________________________________

3,5

KINLEY BITTERLEMON_________________________ 2,2

APPELSAP / JUS D’ORANGE___________________ 2,2
CHOCOMEL / FRISTI___________________________ 2,2
REDBULL______________________________________ 2,5
CHAUDFONTAINE______________________________ 2,2

AMARETTO_____________________________________3,5

BACARDI_______________________________________3,5

HENNESSEY_____________________________________

5

GIN____________________________________________

3,5

MALIBU________________________________________

3,5

TEQUILA_______________________________________ 2,5
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