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Onze vers belegde broodjes

Vis

Trek in een rijk belegd broodje? We hebben vele soorten beleg, dus jouw smaak zit er
ongetwijfeld tussen. Al onze producten zijn vers. Kies jouw favoriete beleg en geniet van een
voor jou perfecte, verse en rijk belegde lunch. Maak je keuze uit onze uitgebreide menukaart!

Vlees

vanaf €4,95

Club Gezond

Bacon & Eggs

Filet Speciaal

met kaas, ham, tomaat, komkommer, ei,
remouladesaus en ijsbergsla

met eiersalade, bacon, ei, mosterdsaus
en ijsbergsla

met filet americain, ei, ui en ijsbergsla

Filet Martino
met filet americain, bosui, kappertjes,
martinosaus en rucola

Ossenworst
met ossenworst, bosui, mosterdsaus
en rucola

Kies je broodje

Ciabatta
keuze uit wit of bruin

Wil je jouw favoriete beleg op een
ciabatta, een stokbroodje of toch liever
een speltbol? Ook in de broodsoort is
de keuze ruim!

Stokbrood

+ €0,60

keuze uit wit of bruin

Old Amsterdam

Pollo Pesto

Brie Bacon

met oude kaas, salami, peperonata,
pestosaus en rucola

met kip, oude kaas, tomaat,
komkommer, pestosaus en rucola

met brie, bacon, tomaat, mosterdsaus
en ijsbergsla

Chicken BLT

Tutto di Parma

Carpaccio

met kip, bacon, tomaat, komkommer,
pestosaus en rucola

met serranoham, peperonata,
pestosaus, parmezaanse kaas en rucola

met carpaccio, pijnboompitten,
parmezaanse kaas, pestosaus en rucola

Crema Italiano

Hocus Pocus Kip

met kruidenroomkaas, salami, tomaat,
komkommer, pestosaus en rucola

met heksenkaas, kip, tomaat en bosui

vanaf €4,95

Sunshine Tuna

Crema di Salmone

met tonijnsalade, kappertjes, tomaat,
komkommer, pestosaus en rucola

met kruidenroomkaas, Noorse zalm,
kappertjes en ijsbergsla

+ €1,-

Vegetarisch

vanaf €4,95

Brie Speciaal

Geitenkaas Deluxe

Cheesy Eggs

met brie, pijnboompitten, honing en
rucola

met geitenkaas, walnoten, honing en
rucola

met kaas, eiersalade, bosui en ijsbergsla

Italiaanse bol

+ €0,30

Multikornbol

+ €0,30

Speltbol

+ €0,30

Snacks
Saucijzenbroodje

Kaasbroodje

voor €2,50

voor €2,50

Warme specials

+ €1,-

Gehakt uit de jus

Kip Piri Piri

Grillworst

vanaf €4,95

vanaf €5,45

vanaf €4,95

warm gehakt uit de jus
(satesaus: + €0,60 )

met warme, hete kip, piri piri saus en
ijsbergsla

met kaas-grillworst, mosterdsaus en
rucola

Panini’s

Keuzestress?
Kan je nog steeds niet kiezen
welk broodje je wilt? We
hebben ook altijd een nieuw,
uniek broodje dat niet op
de kaart te vinden is: het
broodje van de maand! Soms
zijn de broodjes ontstaan uit
samenwerking met lokale
ondernemers, waardoor
ze echt uniek worden.
Houd ons scherm boven de
counter, onze site en social
media in de gaten!

Smoothies en sappen

Panini Bacon-Brie

Panini Toscane

Mad Berries

Tropical Twist

voor €4,95

voor €4,95

voor €3,25

voor €3,25

met brie, bacon en honing

met kaas, salami en peperonata

smoothie met framboos, aardbei,
braam en appel

smoothie met ananas, mango, papaya
en appel

Panini Spicy Chicken

Panini Tosti Deluxe

voor €4,95

voor €4,95

Strawberry Banana

Mango Dream

met kaas, kip en vlammensaus

met kruidenkaas, ham en kaas

Panini Geitenkaas

Panini Tuna Melt

voor €4,95

voor €4,95

met geitenkaas, walnoten en honing

met kaas, tonijnsalade, tomaat en bosui

Salades
Kip-Bacon

Geitenkaas

voor €7,95

voor €7,95

met mesclunsla, kip, bacon, peperonata,
tomaat, komkommer, bosui en pestosaus

met mesclunsla, geitenkaas, walnoten,
tomaat, komkommer en honing

Zalm

Carpaccio

voor €7,95

voor €7,95

met mesclunsla, zalm, kappertjes,
ei, bosui, tomaat, komkommer en
mosterdsaus

met mesclunsla, carpaccio, kappertjes,
parmezaanse kaas, bosui, pijnboompitten,
tomaat, komkommer en pestosaus

voor €3,25

voor €3,25

smoothie met aardbei, banaan en appel

smoothie met mango, aardbei en appel

Wat is vers? Versgeperste
jus d’orange, smoothies van
vers fruit, dat pas de blender
ingaat wanneer de bestelling
binnenkomt, broodjes
die continu vers worden
gebakken om rijkelijk belegd
te worden, dat is vers!

Verse jus d’orange
voor 2,75
een flesje vers geperste jus d’orange

Dranken

Wat te
drinken erbij?
Een lunch is pas compleet
als je naast een heerlijk
broodje ook wat lekkers te
drinken erbij hebt! Wil je
jouw drinken net zo vers als
je broodje, dan hebben we
vers geperste jus d’orange
en diverse, ter plekke
gemaakte, smoothies. Kijk
op de volgende pagina voor
ons ruime assortiment.

Verser dan
vers!

Diverse frisdranken

Diverse warme dranken

vanaf €2,75

vanaf €2,-

o.a. Cola, Cola-zero, Fanta, Red Bull,
Fuzetea en Vitamin Well

keuze uit koffie, thee, cappuccino, koffie
verkeerd, espresso en chocolademelk

Snel je lunch in
handen hebben?

Zuivel
vanaf €1,95
keuze uit melk, karnemelk, Optimel
aardbei, Optimel perzik en Chocomel

Bestel je lunch dan online! Reken gemakkelijk af met iDeal
en je lunch staat op de gekozen tijd klaar om afgehaald te
worden. Zo hoef je ook niet in de rij te wachten! Scan de
QR-code hiernaast of ga naar royals-amersfoort.nl/bestellen.

Bezorgen
Geen tijd of zin om je broodje af
te halen? Maak gebruik van de
Royals bezorgdienst. We brengen je
broodjes vers en snel op de gewenste
locatie.
Bestel je voor minimaal €25,-, dan
brengen we €2,50 bezorgkosten in
rekening. Bestellingen van meer dan
€50,- bezorgen we gratis.
Lekker lunchen op locatie? Wij kunnen
ook broodjes ‘op schaal’ leveren. Wij
leveren dan een variatie aan broodjes
op een grote schaal. Neem voor meer
informatie contact met ons op.

Een jaar lang
gratis lunchen?
Elk jaar houden we meerdere acties.
Zo geven we regelmatig een lunch
voor twee personen weg en zal ook
dit jaar weer iemand een jaar lang
gratis mogen lunchen. Daarnaast
hebben we natuurlijk regelmatig wat
nieuws te melden zoals ons broodje
van de maand en andere interessante
weetjes. Blijf op de hoogte van alles
wat wij te vertellen hebben door ons
te volgen op Facebook en Instagram.
/RoyalsAmersfoort

Lekker lunchen!
Sinds mei 2016 is onze lunchroom
gevestigd op Ruimtevaart 40 in
Amersfoort. Hier kun je comfortabel
genieten van je verse en rijk belegde
broodje. Uiteraard is afhalen ook
mogelijk.
Wij zijn dé kantine van
bedrijventerrein Calveen. Er is
ruim voldoende zitruimte om even
lekker met je collega’s in je pauze te
genieten van een broodje en/of een
lekkere kop koffie! In onze lunchroom
kun je gratis gebruik maken van ons
open WiFi netwerk.

@RoyalsAmersfoort

Ruimtevaart 40, 3824 MX Amersfoort
033 - 888 6016

08:00 - 14:00
van maandag t/m vrijdag

info@royals-amersfoort.nl
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