
       Naam bedrijf:   Telefoonnummer: 

                                              Kamernummer + etage:                                  Gewenst tijdstip: 

     

Onder voorbehoud van spelfouten en prijswijzigingen. Omdat wij werken met verse producten kunnen wij onze voorraad niet garanderen.          versie april 2021 

 
 

U kunt onze lunchgerechten bestellen van maandag tot en met vrijdag van 10:30 tot 14:30. U kunt uw bestelling afhalen of laten  

bezorgen (gratis binnen Groot Handelsgebouw). U hoeft bij ons niet ver van te voren of voor een minimaal bedrag te bestellen.  

U besteld via: www.vinnrotterdam.nl – of stuur een foto van de lijst via WhatsApp naar 06 40 29 15 93 – of bel naar 010 203 5198 

 

  

  
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Broodjes  

Ciabatta 

wit 

 

Baguette 

demi wit  

+ € 0,90 

Baguette 

demi bruin  

+ € 0,90 

Jonge kaas  V €3,25    

Oude kaas  V €3,25    

Brie met walnoten  V €3,50    

Geitenkaas met walnoten  V €3,75    

Caprese  V €3,50    

Eiersalade (huisgemaakt)  V €3,50    

Hummus met gegrilde groente  V €3,75    

Avocado met ei  V €3,75    

Avocado met gerookte kip €4,50    

Kipfilet, spek, ei & honingmosterd €4,00    

Pittige kip €4,75    

Achterham €3,25    

Achterham met eiersalade €3,75    

Gezond – ham kaas €4,50    

Salami met brie €3,75    

Filet Americain met ei €3,50    

Filet Americain speciaal €3,75    

Serranoham met mozzarella €4,00    

Carpaccio €5,25    

Tonijnsalade (huisgemaakt) €4,00    

Makreelsalade (huisgemaakt) €4,00    

Gerookte zalm met roomkaas €5,50    

Gerookte zalm met avocado €5,75    

Wendy’s bal met jus (rund) €4,00 N.V.T.   

2 Rund. kroketten (Oma Bobs) €4,25 N.V.T.   

2 vegan kroketten (Cas & Kas)  V €4,25 N.V.T.   

Spicy Chicken Cheddar worst €4,25 N.V.T.   

Dagspecials    Kijk voor ons weekmenu op:  
                           www.vinnrotterdam.nl/weekmenu 

aantal 

Soepje van de dag (250ml)  

Broodje van de dag  

Gezond en lekker voor erbij…    €3,00  

Fruitsalade                                          

Verse sinaasappel sap (330ml)           

Verse sinaasappel-aardbei sap (330ml)  

Side-salad  V  

Club Sandwich                              €7,50 aantal 

Gerookte kip  

Gerookte zalm  

Wraps                                             €6,00 aantal 

Hummus met gegrilde groente  V   

Kip pesto  

Carpaccio                         

Gerookte zalm       

Panini (van de grill)                       €5,50 aantal 

Geitenkaas  V  

Caprese  V  

Chorizo en Salami  

Pulled Pork  

Tuna Melt  

Salades (met brood)                    €7,50 aantal 

Gegrilde groente  V  

Geitenkaas met mango  V  

Serranoham en meloen  

Kip pesto  

Carpaccio                                    + €0,25  

Gerookte zalm met avocado    + €0,25  
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Borrel(happen) nu ook te bestellen op donderdag- 

en vrijdagmiddag van 13:30 tot 18:00 
Wij bezorgen ook op het dak van het Groot Handelsgebouw !! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bitterballen met mosterd Prijs Aantal 

6 stuks €5,00  

12 stuks €9,00  

24 stuks €15,00  

VEGAN bitterballen met mosterd Prijs Aantal 

6 stuks                                   €5,00  

12 stuks €9,00  

24 stuks €15,00  

Bittergarnituur met sauzen                        Prijs Aantal 

8 stuks €6,00  

16 stuks €11,00  

24 stuks €15,00  

Kaastengels met chilisaus Prijs Aantal 

8 stuks €6,00  

12 stuks €8,50  

16 stuks €11,00  

Overige Prijs Aantal 

Nacho’s uit de oven €8,00  

Nacho’s uit de oven met gerookte kip €10,00  

Buffalo wings (10 stuks) €7,00  

Brood met smeersels €5,50  

Kaas en vlees plank €8,00  

Frisdrank Prijs Aantal 

Coca Cola  €1,50  

Coca Cola Light €1,50  

Coca Cola Zero €1,50  

Fuze Tea sparkling                                €1,50  

Fuze Tea green €1,50  

Fanta Sinas €1,50  

Fanta Cassis €1,50  

Sprite €1,50  

Chaudfontaine blauw €1,50  

Chaudfontaine rood €1,50  

Alcoholische dranken Prijs Aantal 

Warsteiner premium pilsener (330ml) €2,00  

Pinot grigio (330ml) (2,5 a 3 glazen) €7,00  

Sparkling rosé (220ml) (1,5 glas) €5,00  

Bobby’s gin met tonic (1 glas) €6,00  

Bacardi met Coca Cola (1 glas) €6,00  

Vodka met Coca cola (1 glas) €6,00  

Andere mixdranken? Schrijf hieronder: -  

   

   

   


