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Pluk de dag!
Eten en drinken verdient aandacht, neem er de tijd voor en geniet 
er van! Heeft u trek in “gewoon” een fi jne kop koffi  e of bent u toe 
aan een lekker hapje eten? Zeven dagen per week staan wij voor 

u klaar en zijn u graag van dienst.

U bent bijzonder, daarom maken wij uw dag graag nog iets 
lekkerder. Door te kiezen voor gerenommeerde leveranciers als 

Bolscher, Smit & Dorlas, Coca Cola, Baeten Vinopolis en Bidfood 
kunnen wij voor u de lekkerste en beste gerechten* bereiden.

Eet smakelijk!

* Alle gerechten kunnen allergenen bevatten.
❧ = vegetarisch gerecht

WiFi netwerk:  Carpe Diem
wachtwoord:  0742434440
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Warme dranken 
Normaal Groot

Koffi  e   2,30  3,50
Cappuccino   2,50  3,75
Espresso   2,30  3,50
Thee   2,30
Verse muntthee met honing 2,95
Koffi  e verkeerd   2,75
Latte macchiato   3,25
Chocolademelk   2,50
Irish coff ee 5,75
Baileys coff ee 5,75
Italian coff ee 5,75
Spanish coff ee 5,75
French coff ee 5,75

Bier en Wijn
Grolsch bier (fl esje, 30 cl.)    2,75
Grolsch Radler 2.0%* (fl esje, 30 cl.)   3,00
Grolsch 0,0% (fl esje, 30 cl.)  2,75
Hertog Jan Karakter  3,50
Hertog Jan Tripel  3,50
Wieckse Witte* (fl esje, 30 cl.)  3,00
Corona (fl esje, 33 cl.)  4,00
Droge witte wijn  3,75
Chardonnay of Sauvignon Blanc     
Zoete witte wijn Bergerac  3,75
Rode wijn Merlot of Syrah    3,75
Rosé Chival    3,75

* seizoensgebonden

(Fris)dranken
Coca cola  2,40
Coca cola Light/Zero  2,40
Fanta   2,40
Sprite   2,40
Cassis   2,40
Verse jus d’orange  3,00
Appelsap   2,60
Ice tea/ice tea green   2,60
Rivella   2,60
Bitterlemon   2,40
Chaudfontaine blauw/rood  2,40
Chaudfontaine (fl es, 0,75l) 4,50
Chocomel   2,60
Fristi   2,60
Melk   2,00
Tonic 2,40

Sterke dranken
Tevens als mixdrankje verkrijgbaar.

Chivas Regal 12 jr.  4,50
Jack Daniels Old No. 7  4,00
Dimple 12 jr.  4,50
Johnny Walker Black Label 12 jr.  4,00
Smirnoff  Vodka  3,50
Bacardi Carta Blanca  3,50
Disaronno Amaretto  3,50
Baileys  3,50
Licor 43  3,50
Tia Maria  3,50
Grand Marnier  3,50
Tawny rode Port   3,50
Gin  3,50
Raki  3,50
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Lekkers

Appelgebak  2,50
Slagroom  0,50

Saucijzenbroodje  2,50

Hapje bij de borrel

Van Dobben bitterballen 6 st.  4,75

Broodmandje met kruidenboter en aioli  4,75

Kipnuggets 6 st.  3,95

Tzatziki met brood   3,75

Tosti’s

Geserveerd met saus en garnituur

Ham en kaas  5,25

Kaas, tomaat en ui  5,95

Hawaï (ham, kaas en ananas)  5,95

Ham, kaas en spiegelei  6,25

Tosti XL (kaas, Turkse worst en spiegelei)  7,95

Uitsmijters

Ham en kaas  7,25

Kaas, tomaat en ui  7,75

Kaas en Turkse worst  7,95

Royal (kaas, ham en spek)  8,95

Omeletten

Ham en kaas  7,25

Kaas, tomaat en ui  7,75

Champignons  7,95

Boeren  8,95
(spek, champignon, paprika, courgette en ui)

Broodjes

Pistolet, Waldkorn of Italiaanse bol
(meerprijs Waldkorn of Italiaanse bol 0,50)

Gezond  6,50

Oude kaas  4,95

Brie  5,25

Eiersalade met bacon  6,50

Tonijnsalade  6,95

Warme broodjes

Pistolet, Waldkorn of Italiaanse bol
(meerprijs Waldkorn of Italiaanse bol 0,50)

Curryworst  5,95

Kipsaté  7,95

Hawaï (ham, kaas en ananas)  6,50

Kaas, tomaat en ui  6,25

Gehaktbal (met mayo of mosterd)  6,75

Warm vlees (met pindasaus of beenhamsaus)  7,75

2 kroketten (met mosterd)  6,75
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12-uurtje I
11,50

- koffi  e, thee of cappuccino

- melk

- 3 sneetjes brood 

- ham, kaas

- kroket

- spiegelei
Geserveerd met garnituur 

en mosterd

12-uurtje II
13,50

- koffi  e, thee of cappuccino

- melk, fris of jus

- toast zalm

- broodje kroket

- broodje warm vlees
Geserveerd met garnituur, 
mosterd en beenhamsaus

12-uurtje III
15,50

- koffi  e, thee of cappuccino

- melk, fris of jus

- toast tonijnsalade 

- carpaccio salade 

- broodje beefburger

Soep van de maand
Geserveerd met Waldkornbrood 

en kruidenboter.

6,50

Salades
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter.

Groot: als maaltijdsalade grotere variant 
met friet.

Normaal  Groot
Carpaccio   10,50  15,50
Gerookte zalm   10,50  15,50
Kipfi let en bacon   9,50  14,50
Tonijn  9,50  14,50
Ossenhaaspuntjes  12,50  17,50
Gamba’s 12,50 17,50
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Lunch 
specials

Italiaanse bol gebakken kipfi let  9,50
gebakken kipfi let met frisse sla, kerriemayonaise, 
zongedroogde tomaten, augurk en cashewnoten

Waldkornbol rundercarpaccio  10,50
dun gesneden runderbiefstuk met honingmosterd 

dressing, Grana Padano kaas, spiegelei, pijnboom-
pitjes, rucola, zongedroogde tomaten en basilicum-

dressing

Italiaanse bol gerookte zalm  10,50
gerookte zalm met rucola, rode ui, augurk, tomaat,

knofl ookmayonaise, dille en bieslook

Waldkornbol brie, honing en walnoten  8,50
een heerlijk warm broodje uit de oven

Italiaanse bol ossenhaas  11,50
in teriyakisaus gebakken ossenhaaspuntjes met 

champignons, paprika, courgette, uienringen 
en sesamzaad

Italiaanse bol gyros  11,50
gekruide gyrosreepjes gebakken met champignons 

en ui, geserveerd met knofl ooksaus

Vispotje  12,50
trio van gamba’s, mosselen en zalmfi let 

in roomsaus, geserveerd met waldkorn brood 

Beefburger menu’s
Geserveerd met friet, mayonaise en salade. 

Incl.frisdrank.

Classic  10,50
Beefburger met sla, tomaat, augurk, 

gebakken ui en burgersaus

Hawaï  11,50
Beefburger met sla, tomaat, augurk, 

gebakken ui, kaas, ananas en burgersaus

Special  12,50
Beefburger met sla, tomaat, augurk, 

gebakken ui, bacon, Old Amsterdam, spiegelei  en 
burgersaus

Royal  13,50
2 beefburgers met sla, tomaat, augurk, 

gebakken ui, bacon, Old Amsterdam, spiegelei 
en burgersaus
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internet  www.carpediem-hengelo.nl      
e-mail  info@carpediem-hengelo.nl      
telefoon  074-2434440


