Den dis specials
DRIE OP EEN RIJ
Laat u verrassen door Den Dis en krijg Drie verschillende
broodjes speciaal door ons samengesteld! Uiteraard
houden we rekening met wat u niet wenst.

Dis Wrap
2 Wraps gevuld met krokante kip, kaas, sla, dissaus en
chilisaus met daarbij een salade met komkommer,
tomaat en een heerlijke dressing.

Broodje hamburger
Huisgemaakte hamburger, sla, tomaat, komkommer,
kerriedressing, zilverui, curry, mayo en gebakken ui.

broodje kipburger
Twee krokante kippetjes op een broodje met sla,
tomaat, komkommer en chilli mayonaise.

DE LEKKERSTE BROODJES
VAN NEDERLAND

9,00

8,25

PANINI S

BRUSCHETTA CROSTINI
7,50
Gegrild zuurdesembrood ingesmeerd met pesto, gegrilde
groentes (courgette, aubergine, paprika, tomaatjes), sla, rosbief,
Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en balsamicodressing.
Carpaccio
Focaccia belegd met sla, huisgemaakte carpaccio, pesto,
pijnboompitten, Parmezaanse kaas, truffelmayonaise
en balsamicodressing

7,25

TAKE DIS

PANNE TUNA

6,25
Een pasteitje gevuld met een ragout van kip, champignons
en truffel. De ragout is bereid door Rob Wijnen, chefkok van
Restaurant d’Ouwe Tramhalte in Duizel.

7,25

Kempisch hopke
Dikgesneden bruine boterhammen met roomkaas, sla,
honingmosterd dressing, warme ham, champignons,
ui en uitgebakken spek.

GEITENBREIER

7,75

VLIEGENDE KIEP
Gewokte kip met verse gemengde groentes,
sesam/soja saus, gebakken uitjes en stokbrood

zalM SANDWICH

8,50

Gerookte zalm, roomkaas, honingmosterd,
komkommer, sla en bieslook
7,25

Caesar sandwich

7,50

Gerookte kip, honingmosterd, sla, gebakken spek,
gorgonzola, kappertjes, pijnboompitjes en tomaat

pasteitje

Voor de echte kaasliefhebbers, een originele ‘tosti’ van
Scandinavisch brood, gevuld met geitenkaas, brie en
gorgonzola met sla, tomaat en honing.

7,00

Kipfilet, kaas, spek, krokante kip, sla, tomaat,
kerrie dressing

6,25
Scandinavisch brood ‘gevuld’ met een heerlijke salade
van tonijn, tomaat, komkommer, ui en pesto.

6,25
6,50
7,00
7,75

SANDWICHES
Club sandwich

6,50
Focaccia met sla, kipfilet, gekonfijte kip, champignons,
spek en honingmosterd dressing

Ham en kaas
Spek, ui, tomaat en kaas
Rauwe ham, mozzarella, zongedroogde tomaat en pesto
Roomkaas en gerookte zalm
Of stel zelf uw panini samen!

9,25

Rosbief TonatO SANDWICH

8,25

Rosbief, sla, honingmosterd, kappertjes, pijnboompitjes,
tomaat en Parmezaanse Kaas
8,25

BAMMETJES ECHT GEZOND
Gezond

5,50

Ham, kaas, sla, komkommer, tomaat en ei*
7,75
Een heerlijke krokante tosti met kaas, spek en... eiersalade!
U kunt kiezen uit wit of bruin brood.

diversen

Toksti

Dis a brie
Stokbroodje met brie, honing, sla, komkommer, kaas,
walnoten en pijnboompitten

8,25

Gezond Geweest

SALADES OP STOKBROOD
HAM - PREI
EIERSALADE
CRABSTICK

3,75
3,75
4,25

ROOMKAAS
MARTINO
FILET AMERICAIN

4,10
5,00
4,75

8,50
Twee geroosterde boterhammen, desembrood (keuze uit
bruin of wit), de ene boterham wordt belegd met gerookte
zalm en de andere met gerookte paling.

U kunt bij ons ook friet en snacks bestellen!
Kies uit o.a. frikandel, kroket, viandel, kipnuggets,
bitterballen, kaassouffle, bamiblok, nasiblok, etc.

STOKBROODJE DIS
Gekruide varkensreepjes, ananas, wortel en dissaus
STOKBROODJE DIS 2.0
Gekruide varkensreepjes, champignon, ui en dissaus
STOKBROODJE VEGA DIS
Champignons, ui, ananas, wortel, diskruiden en dissaus
Alle DIS broodjes zijn ook als XL te bestellen voor 6,15
STOKBROODJE MEXICO
Mexicaans gekruid gehakt, kaas, salade en dissaus
WORSTENBROODJE
Worstenbroodje van Bakkerij van Heeswijk

Vraag naar de mogelijkheden!

tosti s

Friet

snacks

Stel er zelf eentje samen! (Ham, kaas, tomaat, ui, etc.)

Engels Gezond

4,50
4,50

6,25

Roerei, tomaat, bacon, sla en cocktailsaus (koud)

Kempisch Gezond

6,50

Kempen ham , sla, tomaat, komkommer en ei*

Frans Gezond

warme broodjes
smokey fish

5,75

Een gezond met mayo*

6,50

Romige brie, tomaat, sla en komkommer*

Kempen Goed

7,25

Oude kaas, Kempen ham, sla, tomaat, komkommer en ei*

*met honingmosterd dressing.

4,50
5,75

Bestellen

2,85

Wilt u telefonisch een bestelling plaatsen?
Neem dan contact met ons op via 0497-382761.
Allergieën of speciale wensen? Laat het ons weten, wij kunnen
bijvoorbeeld ook lactosevrije of glutenvrije lunches verzorgen!

drank
Frisdranken
Diverse soorten frisdrank verkrijgbaar

Smoothies (met een basis van mangosap)
Tropical: aardbei en banaan
Paradise: aardbei en mango
Fantasy: framboos en mango
Sunset: framboos en aardbei
Sunshine: mango en ananas

v.a. 2,30
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

BROOD

U krijgt een variatie van diverse
vers belegde koude broodjes, de
keuze uit broodjes wordt door
ons samengesteld vanuit ons
assortiment. De broodjes worden gepresenteerd op een
schaal of houten kist zoals op de foto.

3,75

Heeft u vragen of interesse? Laat het ons weten!

SOEP

BROODZAK BASIS
Diverse soorten brood met kruidenboter

Bij Gasterij Den Dis bent u
ook aan het juiste adres voor
bedrijfslunches. U kunt gebruik
maken van onze standaard
bestellijst maar u kunt ook
kiezen voor onze specaliteit: de
Bedrijfslunch Assorti!

4,50
4,50
4,50
4,50

Ijskoffies
IJskoffie naturel
IJskoffie caramel
Frozen Chocolat Dark
Frozen Chocolat White

BEDRIJFSLUNCHES

BROODZAK DELUXE
4,75
Diverse soorten brood met kruidenboter, truffel- en pestomayo
SOEp van d Ouwe Tramhalte
TOMATENSOEP
CHEF’S CHOICE (vraag het ons!)

4,50
4,50

Like onze Facebookpagina om op de hoogte
te blijven van alle aanbiedingen, vernieuwingen
en win-acties bij Gasterij Den Dis!

Afhaallijst

SALADES
10,50
Huisgemaakte carpaccio ingerold in een pesto marinade,
met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en
balsamicodressing

maandag

10:00 - 18:00

dinsdag

10:00 - 18:00

10,50

woensdag

10:00 - 18:00

donderdag

10:00 - 18:00

vrijdag

10:00 - 20:00

zaterdag

10:00 - 18:00

zondag

10:00 - 18:00

CARPACCIO

SALADE KIP
Salade met gekonfijte kip, champignons, spek en
honingmosterd dressing

10,50
Een variant op de klassieker, rosbief met een honingmosterd,
kappertjes, gepofte tomaatjes, rucola sla en Parmezaanse kaas.

Rosbief tonato

10,50
Aangemaakte salade van tonijn, tomaat, komkommer, zilverui
en uiringen met ei en pestomayonaise.

TONIJN SALADE

12,50
Salade met in knoflook gebakken gamba’s en verse gemengde
groentes

SALADE GAMBA S

13,50
Tonijnsalade, gerookte zalm, gebakken knoflook gambas, salade,
dressing, croutons, tomaat, komkommer, pijnboompitjes.

Openingstijden

ADRES
Sniederslaan19
5531EG Bladel
0497 - 38 27 61
info@gasterijdendis.nl
www.gasterijdendis.nl

SALADE VIS DELUXE

Versie maart 2019 - Prijswijzigingen en typfouten onder voorbehoud.
Kijk voor onze actuele prijslijst op www.gasterijdendis.nl
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