frisdranken
cola
cola light
cola zero
fanta
ice tea
gini
chaudfontaine blauw
chaudfontaine groen
chaudfontaine rood
san pelligrino
red bull

pet

blik

2,50
2,50
2,50

1,70
1,70
1,70
1,70
1,80
1,80

2,20
2,20
2,20
2,60
2,80

verse sapjes
sinaas
pompelmoes
multivruchten

3,00
3,30
3,30

tao bron van antioxidanten en vitamines,
breng je lichaam en geest in balans
energy - guarana & groene koffieboon
vitality - ginkgo biloba & biotine
hydration - zwarte bessen & acerola
serenity - passieflora & rooibos

2,60
2,60
2,60
2,60

feelgood 100 % natuurlijke ingrediënten,
zonder toegevoegde suikers
limoen & appel
sinaasappel & mango
rode bessen & granaatappel
zwarte bessen & appel

2,90
2,90
2,90
2,90

bionina bio vruchtendrank op basis van
zacht mineraalwater uit de bergen
roze pompelmoes
bloedsinaasappel
veenbes & granaatappel
biocitroenen

2,90
2,90
2,90
2,90

zoete snacks
kaastaart op speculoos
chocoladetaart met noten
zakje beignets chocolade (5st)

4,00
4,00
2,40

ontbijtkoeken
croissant
chocoladekoek
ronde suisse

1,00
1,10
1,30

mondada, W. Wilsonplein 4, 9000 Gent, tel. 09/225 75 25,
fax 09/225.73.25, info@mon-dada.be, www.mon-dada.be

maaltijdsalades

belegde broodjes
Amsterdammer
mayo, jonge kaas, gemengde sla, rucola, tomaat, ei

4,00

Ardenner
boter, Breydelham, gemengde sla, tomaat, wortel,
komkommer, ei

Gentenaar
américain préparé, tartaar, waterkers, ei, verse ui

4,00
4,00

Amerikaan
mayo, jonge kaas, gekookte ham, gemengde sla,
tomaat, ei, komkommer

4,20

Martino
américain préparé, martinosaus, augurken,
verse ui, ei, ansjovis, tomaat

4,10

Romein
olijfolie, buffelmozzarella, rucola, tomaat
verse basilicum, pijnboompitten

4,80

Madrileen
kruidenkaas, Serranoham vers van het mes, rucola, tomaat,
verse basilicum, pijnboompitten

Barcelonees
olijfolie, Ibericoham (Pata Negra), rucola, kerstomaatjes

4,80
7,00

4,90

Siciliaan
buffelmozzarella, Serrano, verse pesto, rucola, tomaat,
olijven, verse basilicum, pijnboompitjes

New Yorker
mosterd, gebraden rosbief, gemengde sla, tomaat, witlof, ei

5,20
4,20

Ceasar
ceasardressing, gegrilde kip, ijsbergsalade, ei
parmezaanschilfers, pijnboompitten

4,90

Zeetje
natuurkaas, Noorse gerookte zalm, tomaat,
gemengde sla, verse ui, dille

Oostendenaar
100% grijze garnalen, mayo, tomaat, ei, bieslook

Tonijntje
huisgemaakte tonijnsalade, gemengde sla, tomaat, boontjes, ei

Licht kippetje
vinaigrette, kipfilet, gemengde sla, tomaat, witlof, ei

Parijzenaar
hoeveboter, smeuïge Franse brie, rucola, walnoten, vijgen, honing

Bourgondiër
geitenkaas, chutney van appel, rucola, walnoten, vijgen

pasta
spaghetti bolognaise & gruyèrekaas
lasagna
macaroni kaas en ham
penne arrabbiata & parmezaanse kaas
penne arrabbiata met kip & parmezaanse kaas
penne arrabbiata met scampi & parmezaanse kaas
met brood naar keuze & boter + 1,00 euro

7,40
8,60
7,80
7,50
9,00
9,70

warme en gegrilde ciabatta

Castiliaan
Serranoham vers van het mes, rucola, parmezaanschilfers,
tomaat, olijven, olijfolie, balsamico

huisgemaakte tonijn/perzik
7,90
gegrilde verse tonijn & sushi
9,90
tabouleh met gegrilde kip & lam
9,70
Griekse met feta, tzaziki & dolmas
9,20
buffelmozzarella
8,60
buffelmozzarella & Serrano
9,80
ceasar met gegrilde kip, parmezaan & ansjovis
9,70
scampi in Thaise chili & koriander
9,90
vegetarische groenten volgens seizoen
6,60
gerookte zalm/zure room
9,80
quinoa grijze garnalen & verse tonijn                             10,40
met brood naar keuze & boter + 1,00 euro

5,40

gegrilde ciabatta met buffelmozzarella,
verse pesto, tomaat, verse basilicum
& zongedroogde tomaat

6,10

gegrilde ciabatta met buffelmozzarella
& Serrano, verse pesto, tomaat, verse basilicum
& zongedroogde tomaat

6,90

gegrilde ciabatta met Franse brie,
Breydelham, tomaat, walnoten & honing

6,60

gegrilde ciabatta met gegrilde kip, gorgonzola,
avocado & pijnboompitjes

6,90

soep
verse soep volgens aanbod van de dag

6,00
4,00
4,00
5,00
5,00

1/2 LITER
1 LITER
met brood & boter  + 1,00 euro

3,00
5,00

