
MIDDAGETE - LUNCH

BOLLETJIES BROODJES

KEUZE UIT WITTE/BRUINE PISTOLET 

Jonk Jibini Jonge kaas € 4,50
Hamu Ham €  4,50
Gesonde Gezond €  4,95
Carpaccia Carpaccio €  5,50
Brie Brie €  5,50
Gerookte salmoni Gerookte zalm €  5,50

Toeslag Italiaanse bol (Pain bagnat) €  1,25

PIZZA’S PIZZA’S

Pizza Margherita   €  8,50
Tomatensaus, kaas en oregano    

  

Pizza Salami € 11,50
Tomatensaus, Pepperoni en 100% mozzarella

Pizza Panchetta € 12,50
Tomatensaus, kaas, ham, panchetta, rucola, 
verse bladspinazie, cherry-tomaatjes 
en Parmezaanse kaas

Pizza Buono Sano € 12,50
Tomatensaus, kaas, gegrilde paprika, 
kipfi let, ui en rucola

Pizza Vegetariana   € 12,50
Tomatensaus, verse bladspinazie, verse tomaat, 
geitenkaas, pijnboompitten en 100% mozzarella

Pizza Shoarma € 13,50
Tomatensaus, kaas, paprika, rode ui en shoarma

PEUSELHAPPIES KLEINE HAPJES 
Ook te bestellen na 17.00 uur

Stokbroodmandjie   €  4,00
Stokbrood met kruidenboter 
en knofl ookmayonaise    
 

Broodmandjie  Luukse €  8,00
uitgebreid broodmandje met kruidenboter, 
knofl ookmayonaise en tapenade met olijven, 
tomaatjes, worst en ardennerham

Bitterballe €  5,50
‘Van Dobben’ Bitterballen met mosterd (8 stuks)

Ndogo Frikandelle €  4,50
Mini frikadellen met mayonaise (10 stuks)

Kuku Nuggets €  4,50
Kipnuggets met sausjes (8 stuks)

Mini Loempia’s   €  5,50
Mini loempia’s gevuld met diverse groenten
met chilisaus (8 stuks)

Peuselhappies €  7,50
Gemengde bitterganituur met sausjes (12 stuks)

La Trappe Quadrupel  €  7,50
bitterballen (8 stuks)

WARM GEREGTE WARME GERECHTEN

Bolletjies croquette €  6,50
2 vleeskroketten met brood

Croquettes met slaptjips €  7,50
2 vleeskroketten met friet

Zanzi burger* €  10,50
Een grote gegrilde hamburger met ui,
tomaat en hamburgersaus

Uitsmieter   €  6,50
Uitsmijter ham/kaas

Hoendersosatie*   € 14,50
2 kipspiezen met satésaus, kroepoek 
en gefrituurde uitjes

Koninginnehappie   €  13,50
Een pasteitje met huisgemaakte kippenragout

Vega Zanzi Burger*   €  10,50
Een grote gegrilde vegetarische burger met ui,
tomaat en saus

*geserveerd met frites, mayonaise en een frisse salade

SOP SOEPEN  
Biologiese tamatiesop   €  4,50
Biologische tomatensoep met stukken tomaat

Sop van die dag €  4,50
Soep van de dag

GROTE SLAAI MAALTIJDSALADES

Gerookte salmoni € 15,50
Gerookte zalm met gesnipperde uitjes en een 
dressing van mosterd-dille op een bedje van sla

Slaai met knoffelkuku € 14,50
Een salade van gebakken kipreepjes 
met verse knofl ook

Slaai met brie   € 14,50
Een gemengde salade met brie, 
walnoten en honing

Slaai met snappy scampi’s  € 15,50
Een gemengde salade met pittige 
scampi’s in een chilidressing

SANDWICHI’S & PANINI’S 
TOSTI’S & PANINI’S

Sandwichi Hamu & Jibini €  3,50
Tosti met ham en kaas

Panini Hamu & Jibini €  5,25
Panini met ham en kaas en mostermayonaise

Panini Indiase kip €  5,25
met currysaus en drie soorten geraspte kaas

Panini Caprese   €  5,25
met mozerella, tomatensalsa en pesto

Tamatiesop  € 2,50
Tomatensoep

Djambo menyu frikadel  € 6,00
Frikadel met frites en mayonaise

Djambo menyu kroket  € 6,00
Kroket met frites en mayonaise

Djambo menyu kaassoufflé   € 6,00
Kaassouffl é met frites en mayonaise

Djambo menyu kipnuggets  € 6,00
Kipnuggets met frites en mayonaise

Djambo menyu pasta  € 6,00
Pasta bolognese

Pizza Djambo  € 6,00
Heerlijke kinderpizza met tomatensaus en kaas           

Djambo pannenkoek  € 6,00 
Heerlijke pannenkoek met poedersuiker 
en stroop

TOETIES TOETJES

Djambo ys € 6,00
Heerlijk vanille schepijs met slagroom,
geserveerd in een echte Djambo beker
die je mee naar huis mag nemen!

Skatkissie € 2,50
Heerlijk roomijs in een schatkistje met slagroom

Mikono ys                                               vanaf   € 1,00
Diverse handijsjes

DJAMBO 
MENYU!  
(VIR DIE KLEINTJIES)

Je menu wordt geserveerd 
op een Djambo bordje dat je 
mee naar huis mag nemen!


