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Lunch
van 11.00 - 16.00 uur

Op Eigen Wijze
Hoofdstraat 265
2171 BD Sassenheim
(0252) - 865 411

info@opeigenwijze.nl
www.opeigenwijze.nl

Nog Eigenwijzer
Oude haven 1
2171 GG Sassenheim
(0252) 227 548

info@nogeigenwijzer.nl
www.nogeigenwijzer.nl

Eigen Wijze
nog R



Lunchgerechten

Soepen
Tomatensoep  € 4,95

met room en huisgemaakte pesto

Soep van het moment  € 5,95
vraag de bediening naar de soep van het moment

Tosti’s
Tosti ham/kaas  € 4,75

wit casino brood 

Ei
Uitsmijter ham/kaas    € 7,95

keuze uit wit of bruin vloerbrood

Broodjes
Focaccia tonijnsalade   € 6,95

heerlijke huisgemaakte tonijnsalade

Italiaanse bol carpaccio    € 8,95
met huisgemaakte truffelmayo

Brioche pulled chicken   € 8,95
met huisgemaakte chilimayonaise

Ciabatta coppa di Parma    € 8,95
met saus van balsamico en een gekookt eitje

Focaccia caprese   € 8,95
met buffel mozzarella en huisgemaakte pesto

Pancakes gerookte zalm     € 8,95
met roomkaas

Club sandwich   € 10,95
club met diverse vleeswaren

Ciabatta gebakken beenham      € 8,95
rimboe saus, gebakken ui en champignons

Broodje twee van Dobben kroketten      € 6,95
keuze uit wit of bruin vloerbrood

Eigenwijze burger       € 9,95
met truffelmayo, bacon en cheddar

Broodjes eigen wijze       € 12,95
met zalm, tonijnsalade en gerookte paling

Salades
Geitenkaas  € 11,95

verse bol geitenkaas van Meibloem

Carpaccio  € 11,95
onze befaamde carpaccio met truffelmayonaise

Vis  € 15,95
tonijnsashimi, gerookte zalm en paling

Caesar  € 13,95
met gerookte kip en spek

Borrelplanken (2 personen)

Italiaans/Spaans  € 17,50
Chorizo - serranoham - gazpacho -
copa di Parma - gemarineerde olijven - mozzarella - toast

Hollands  €17,50
Bitterbal - kaastengel - garnalenkroketje -  
grillworst - rookworst - leverworst - kaasblokje - komkommer -  
tomaatjes - zuurwaar - toast 

Aziatisch  € 17,50
Yakitoristick - chickenbite - loempia - samoza - 
rendangbitterbal - edamameboontjes - garnalentorpedo -  
spekkoek 

Zie voor meer borrelhapjes onze Borrelkaart

Lunch
tip!


