
BROOD  SOEP  salade
Tomatensoep      4,50
Gemaakt door Chefkok Rob Wijnen van d’Ouwe Tramhalte
   

BROODZAK DELUXE      4,75 
Diverse soorten brood met kruidenboter, 
pestomayonaise en truffelmayonaise 

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

SALADE KIP                                10,50
Salade met gekonfijte kip, champignons, spek en 
honingmosterd dressing           

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

SANDWICHES 
(Donkere of lichte snee desembrood) Stokbrood ook mogelijk!

Gezond      5,50 
Ham, kaas, sla, komkommer, tomaat en ei* 
 

Gezond Geweest     5,75
Een gezond met mayo* 

Engels Gezond     6,25
Roerei, tomaat, bacon, sla en cocktailsaus (koud) 

Club sandwich                             7,00
Kipfilet, kaas, spek, krokante kip, sla, tomaat,  
kerrie dressing  
  
zalM SANDWICH      8,50
Gerookte zalm, roomkaas, honingmosterd, 
komkommer, sla en bieslook  

*met honingmosterd dressing. 

warme broodjes 
STOKBROODJE DIS     4,50
Gekruide varkensreepjes, ananas, wortel en dissaus       
 

STOKBROODJE DIS      4,50
Gekruide varkensreepjes, champignon, ui en dissaus  
 

STOKBROODJE VEGA DIS      4,50
Champignons, ui, ananas, wortel, diskruiden en dissaus  
Alle DIS broodjes zijn ook als XL te bestellen voor 6,15 

STOKBROODJE MEXICO     5,75
Mexicaans gekruid gehakt, kaas, salade en dissaus 

SALADES OP STOKBROOD
HAM - PREI           3,75  
EIERSALADE            3,75
CRABSTICK           4,25 

tijdelijke Afhaallijst

Den dis specials  
Dis Wrap     8,25
2 Wraps gevuld met krokante kip, kaas, sla, dissaus en 
chilisaus met daarbij een salade met komkommer,  
tomaat en een heerlijke dressing. 
    

Carpaccio     7,25
Focaccia belegd met sla, huisgemaakte carpaccio, pesto,  
pijnboompitten, Parmezaanse kaas, truffelmayonaise 
en balsamicodressing

Special      8,25
Kunt u niet kiezen tussen de Dis Wrap en een Broodje 
Carpaccio? Kies dan de Special, een combi van beide! 

TAKE  DIS       7,25
Focaccia met sla, kipfilet, gekonfijte kip, champignons, 
spek en honingmosterd dressing  

Kempisch hopke    7,75
Dikgesneden bruine boterhammen met roomkaas, sla, 
honingmosterd dressing, warme ham, champignons, 
ui en uitgebakken spek.  
 

Dis a brie     8,25
Stokbroodje met brie, honing, sla, komkommer, kaas, 
walnoten en pijnboompitten

PANNE TUNA     7,25
Scandinavisch brood ‘gevuld’ met een heerlijke salade 
van tonijn, tomaat, komkommer, ui en pesto.  
 

GEITENBREIER     9,25
Voor de echte kaasliefhebbers, een originele ‘tosti’ van 
Scandinavisch brood, gevuld met geitenkaas, brie en 
gorgonzola met sla, tomaat en honing.  

DRIE OP EEN RIJ      9,00
Laat u verrassen door Den Dis en krijg Drie verschillende 
broodjes speciaal door ons samengesteld! Uiteraard  
houden we rekening met wat u niet wenst.

Broodje hamburger     6,50
Huisgemaakte hamburger, sla, tomaat, komkommer,  
kerriedressing,  zilverui, curry, mayo en gebakken ui. 
 

broodje kipburger     6,25
Twee krokante kippetjes op een broodje met sla, 
tomaat, komkommer en chilli mayonaise.

drank
Frisdranken 

Diverse soorten frisdrank verkrijgbaar                             v.a. 2,30 

Smoothies (met een basis van mangosap)   4,50
Tropical (aardbei en banaan) 
Paradise: (aardbei en mango) 
Fantasy: framboos en mango 

Ijskoffies     4,50
IJskoffie naturel   
IJskoffie caramel  

Sunset: framboos en aardbei 
Sunshine: mango en ananas 

Frozen Chocolat Dark 
Frozen Chocolat White  

ADRES 

Sniederslaan19
5531EG Bladel

0497 - 38 27 61

Houdt onze website en Facebookpagina 
in de gaten voor actuele informatie! 

wwww.gastererijdendis.nl 
www.facebook.com/gasterijdendis

GEOPEND VOOR AFHAALBESTELLINGEN op  

Woensdag en donderdag  van 11.30 tot 14.00 uur.
Vrijdag, zaterdag en zondag 11.30 tot 18.00 uur.

Vanaf 10.30 zijn we telefonisch bereikbaar.

Den Dis Assorti: Voor vergaderingen of andere leuke gelegenheden! 
U krijgt een variatie van diverse vers belegde koude broodjes, de keuze uit broodjes wordt door ons samengesteld vanuit ons assortiment.

Telefonisch bestellen via 0497 - 38 27 61
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ROOMKAAS                   4,10
MARTINO                   5,00 
FILET AMERICAIN           4,75

Wilt u graag iets bestellen van onze reguliere kaart   

Vraag dan even naar de mogelijkheden  Ook snacks zijn mogelijk 


