TRIPLE-UP YOUR FAVORITES TOSTI + 2,9

(geserveerd met brood, kruidenboter en croutons)

' '

SOEPEN

POMODORI TOMATENSOEP | 6,2
CHAMPIGNONROOMSOEP | 6,2
SEIZOENSSOEP | 6,5
HALF KOPJE SOEP | 4,5

SALADES

(na 17.00u alleen als maaltijdsalade | 14,9)

SALADE MARKT 8 | 11,9
gerookte kip, spek, Parmezaan, pijnboompitjes en truffeldressing
CARPACCIO SALADE | 12,5
dun gesneden ossenhaas, truffelmayo, Parmezaan, zontomaat
en pijnboompitjes
GEITENKAAS SALADE | 11,9
gemengde sla, vijgen, walnoten, balsamico siroop
FISHERMAN’S SALADE | 13,5
gerookte zalm, tonijnsalade, calamares, rode ui en bieslook mayo

'

CLUBS & WRAPS

BROODJE CARPACCIO | 10,9
dun gesneden ossenhaas, truffelmayo, Parmezaan,
zontomaat en pijnboompitjes
BROODJE MARKT 8 | 8,3
spek, ui, champignons, tomatenketchup en gesmolten kaas
BROODJE PITTIG GEHAKT | 8,3
gekruid gehakt met groente, gesmolten kaas en tomaten-chilisaus
BROODJE HAWAII | 8,3
rijkelijk belegd broodje met ham, kaas en ananas uit de oven
BROODJE BRIE | 9,3
notenpesto, truffelhoning, mesclumsla, walnoten en balsamico
BRUSCHETTA TONIJN | 9,3
huisgemaakte tonijnsalade, komkommer, tomaat en rode ui
BRUSCHETTA GRAVAD LAX | 10,4
gerookte zalm, kruidenkaas,rode ui en honing-mosterdsaus
BROODJE PIKANTE KIP | 10,9
oosters gemarineerde kip, paprika, spekjes, ui, champignons,
chilisaus en cocktailsaus

VERRASSINGS LUNCH

'

FRIET MET 1 SNACK | 6,9
keuze uit: frikandel, kroket, 3 mini mix, 3 bitterballen of 3 kipnuggets
POFFERTJES | 5,9
KINDER HAMBURGER MET FRIET | 8,9
BELEGDE BOTERHAM | 1,9
keuze uit: nutella, ham of kaas
KINDERTOSTI | 3,9
KINDERIJSJE| 4,5

VEG
A

UITSMIJTER | 8,2
ham, kaas en drie gebakken eieren
op 2 sneetjes brood
UITSMIJTER MARKT 8 | 9,4
ham, kaas, spek, ui, champignons, bacon
en drie gebakken eieren op brood
UITSMIJTER SPECIAAL | 11,9
drie gebakken eieren op carpaccio of gerookte zalm met
bijpassend garnituur geserveerd op 2 sneetjes brood
ONTSPANNEN HALF UURTJE | 9,5
ham, kaas, spiegelei en een kroket op brood
BRABANTSE TOAST | 9,5
ham, spek, ui, champignons en gebakken ei op toast
BOURGONDISCHE KROKETTEN | 9,5
2 draadjesvleeskroketten met Franse mosterd
en brood of frietjes
VEGETARISCHE KROKETTEN | 9,5
2 vega kroketten met pestomayo en brood of frietjes
KROKANTE ZEE | 10,5
2 Belgische garnalenkroketten met cocktailsaus
en brood of frietjes

| 16,4 p.p.

kun je niet kiezen? Laat je door ons verrassen (vanaf 2 personen)

BURGERS

(200 gram huisgemaakte rundvlees burgers, met friet + 2)

LEKKER VOOR ERBIJ

M8 WARM CHOCOLADE TAARTJE | 3,6

huisgemaakt chocolade taartje met lopende chocolade

OMA’S APPELTAART | 3,3
warm uit de oven

MUFFINS | 3

keuze uit gezouten karamel of chocolade

TOFFEE CRUNCH BLONDIE | 3,2

witte chocolade brownie met stukjes melkchocolade en toffee

ROCKSLIDE BROWNIE BAR | 3,8

pure chocolade brownie met pecannoten en karamel ganache

BOURGONDISCH WORSTENBROODJE | 3
van bakkerij Koolen

BONBON SNOEPERIJ | 4,2
5 luxe bonbons

VOOR de kIDS

'

WARME LUNCH

MACARONS | 2,4
3 stuks

SLAGROOM | + 0,6

ERNIJ | 5

KOFFIE & LEKK

:00 en 17:00u
Kom tussen 15 koffie, thee
p
gezellig een ko drankje doen.
m
ar
w
r
de
an
n
of ee
lekkers bij kiest
Als u daar wat men voor 5,sa
dan krijgt u dit deweeks)
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CLASSIC BURGER | 12,5
puur natuur met ijsbergsla, tomaat en ketchup
CHICKEN BURGER | 13,5
een burger van malse kipfilet met een krokant laagje,
ijsbergsla, tomaat en een frisse sandwichsaus
MC8 BURGER | 13,5
burger met ijsbergsla, ui, tomaat, cheddar,
bacon en M8 burgersaus
SPICY KILLER BURGER | 14,5
burger met ijsbergsla, tomaat, cheddar, bacon,
tomatensalsa, jalapeños en killersaus
(Niet pittig genoeg? Vraag naar onze deathwish saus!)
MACHO NACHO BURGER | 14,5
burger met ijsbergsla, jalapeños, tortillachips,
pittig gehakt, gesmolten kaas,
tomatensaus, guacamole en zure room
BUGLES BURGER | 14,5
burger met ijsbergsla, tomaat, bugles, en romige kaassaus
VEGA BURGER | + 2
liever een vegetarische burger?
Kies één van de hamburgers hierboven en geef het ons door

m8|LUNCH

CLUB 8 SANDWICH | 10,9
gerookte kip, kaas, ei, bacon, komkommer en tomaat
FISHERMAN'S CLUB | 11,5
gerookte zalm, tonijnsalade, gemengde sla, tomaat en komkommer
CARPACCIO CLUBSANDWICH | 11,5
dun gesneden ossenhaas, truffelmayo, Parmezaan, zontomaat
en pijnboompitjes
TORTILLA WRAP GEVULD MET GEROOKTE KIP OF ZALM | 7,9
kip: kruidenkaas, komkommer, tomaat en walnoten
zalm: kruidenkaas, komkommer, tomaat en rode ui

(keuze uit wit of bruin)

'

TOSTI CLASSIC - ham, kaas | 5,8
TOSTI HAWAII - ham, kaas, ananas | 6,5
TOSTI DELUXE - ham, kaas, kip, bacon, pestomayo | 7,3
TOSTI SPICY TACO - pittig gehakt met groente, salsa, sambal en kaas | 7,8
TOSTI ZALM - gerookte zalm,rode ui, roomkaas | 7,9
TOSTI M8 - ham, kaas, spek, ui, champignon, gebakken ei | 7,9

BROODJES

'

(van dik gesneden boerenbrood)

' '

'

LUXE TOSTI'S

WIJ KUNNEN DE MEESTE GERECHTEN AANPASSEN ZODAT DEZE
VEGETARISCH OF VRIJ VAN ALLERGENEN ZIJN. WE HEBBEN EEN
SPECIAAL BROODJE WAT GLUTENVRIJ EN LACTOSEVRIJ IS. (+ 0,5)

