
                 ANNOlunch 10:30 tot 1700

Soepen
Tomaten soep (V) 5,00€       

met room en Marokkaans brood

Franse uiensoep (V) 5,00€       

met een kaascrouton

Tip van Anno

Anno's triple meat 8,50€       

3 kleine ciabatta's met carpaccio van rund, rundvleeskroket en gebakken ei met ham

Anno's triple fish 9,00€      

3 kleine ciabatta's met gerookte zalm, butterfly shrimp, tonijnsalade en gebakken ei

Broodjes van Anno
Carpaccio met pesto, pijnboompitten, rucola en grana padano 7,50€       

Tonijnsalade met augurk, sla, rode ui, olijven en kappertjes 8,00€      

Gerookte zalm met roomkaas, sla, ui, ei en tomaat 9,00€      

Geitenkaas uit de oven (V) met rucola, honing en notenmix 8,50€       

2 Rundvleeskroketten met 2 sneetjes brood of friet 7,50€       

Avocado (V) guacamole met zongedroogde tomaat, ei, sla en pijnboompitten 8,00€      

Onze broodjes worden geserveerd op wit of bruin zuurdesem brood

Tosti's
Kaas (V) 4,00€      

Classic met ham en kaas 4,50€       

Hawaii met ham, kaas en ananas 4,75€       

Salami/kaas 4,75€       

Caprese met tomaat, mozzarella en pesto 5,50€       

Geitenkaas (V) met spek, appel en honing 6,50€       

Onze tosti's worden gemaakt van Marokkaans brood

Heeft u vragen over de kaart, onze medewerkers staan voor u klaar.

Heeft u allergieën? Meld het ons van tevoren.

Let op: bij 6 of meer personen is apart afrekenen helaas niet mogelijk.



                 ANNOlunch 10:30 tot 1700

Uitsmijters
Naturel (V) 6,00€      

Kaas (V) 6,50€       

Ham/kaas 7,00€       

Ham/kaas/spek 7,50€       

Onze uitsmijters worden geserveerd op wit of bruin brood

Classics
Clubsandwich kip 11,00€      

Met bacon, sla, ei, komkommer, tomaat en kerriemayonaise

Clubsandwich zalm 11,50€      

Roomkaas, sla, ei, rode ui, tomaat en komkommer 

Kipsate 11,50€      

Anno's klassieke saté van halal kipfilet en saté saus

100% runder hamburger 12,00€     

met cheddar, bacon, sla, tomaat, komkommer, ui en smokey barbecue saus

Spiced double chicken burger 13,00€      

met cheddar, sla, tomaat, bacon, komkommer en Thaise mayonaise

Onze classics worden geserveerd met frites en een frisse koolsalade

Anno's wraps
Chicken bites met krokante kip, gemengde sla en honing/chilisaus 7,50€       

Carpaccio met pesto, rucola, rode ui, gemengde sla en grana padano 8,00€      
Tonijnsalade met rode ui, komkommer, augurk, tomaat en gemengde sla 7,50€       

Salades

Anno's Caeser salade 10,50€     

met grana padano, ei, bacon, olijven, rode ui en dressing

Maak je salade nu nog lekkerder met chickenbites 3,75€       

Geitenkaassalade (V) 11,50€      

warme geitenkaas overgoten met honing, gemengde sla, tomaat, komkommer,

olijven, walnoot, rode ui en appel

Portobello salade (V) 11,50€      

Wintersalade met roergebakken portobello overgoten met honing,

walnoten, cherry tomaten en rode ui

Ossenhaaspuntjes salade 13,50€      

met barbecue- en knoflook saus en frites

Maak je salade surf and turf en voeg een gamba spies toe 4,50€       

Carpaccio deluxe 11,50€      

Ruime runder carpaccio, grana padano, rucola, kappertjes, rode ui, 

olijven, met pesto of truffel mayonaise

Heeft u vragen over de kaart, onze medewerkers staan voor u klaar.

Heeft u allergieën? Meld het ons van tevoren.

Let op: bij 6 of meer personen is apart afrekenen helaas niet mogelijk.


