
 

 
 
 

ALLERGENENINFORMATIE? VRAAG HET ONZE MEDEWERKERS! 

Galerij 12 – 5401 GD Uden - E: info@mickerslunchroom.nl - T: 0413 265 245 – www.mickerslunchroom.nl 

ONTBIJT  SPECIALS  
 
ONTBIJTJE TRADITIONEEL – 4 
Heerlijk traditioneel ontbijtje met 2 Kaiser broodjes,  
ham, kaas, jam, gekookt eitje en verse jus 
 

ONTBIJTJE 2.0 – 9.75  
Dit uitgebreide ontbijt moet je proberen!  
Het ontbijtje 2.0 is inclusief kannetje koffie of thee 
 

 

SOEPEN 

 
TOMATENSOEP – 4.50 
Huisgemaakte tomatensoep met balletjes 
 

MOSTERDSOEP – 4.50 
Mosterdsoep met/zonder spekjes 
 

RUNDVLEESSOEP – 4.75 
 

SOEP VAN DE MAAND – 4.75 
Onze medewerkers vertellen het u graag 
 

KLEINTJE SOEP – 1 
Keuze uit bovenstaande soepen 
 

 

TOSTI ’S  
 
U N N E  G E W O N E  T O S T I  –  4 . 7 5  
Tosti met ham en/of kaas 
Gebakken eitje erbij? + 1  
Tomaat + 0.75 
 

TOSTI HAWAII – 5.25 
Tosti met ham, kaas en ananas 
 

TOAST BRIE – 7.50 
Toast met brie, spek, honing en walnoten 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KOUDE LUNCHGERECHTEN  

 
BOERENMICK CARPACCIO – 8.50 
Boerenbrood met carpaccio, oude kaas, tomaatjes,  
pijnboompitjes en truffelmayonaise 
 

MICK SANDWICH – 9 
Goed gevulde sandwich met kip, ei, spek, kaas en sla 
 

MICKERS PLATEAU – 9.25 
Stel zelf uw plateau samen!  
3 belegkeuzes met keuze uit: carpaccio, eiersalade,  
gezond, tonijnsalade en gerookte zalm 
 

VEUL VUR WÈNNIG – 10 
Tomatensoep, 2 Kaiser broodjes 1 met tonijn- en  
1 met eiersalade, jus d’órange en cappuccino 
 

BROODJE LEKKER GEZOND – 7.50 
Boerenbrood met ham, kaas, tomaat, komkommer,  
gekookt ei en sla 
 

BROODJE GEROOKTE ZALM – 9 
Boerenbrood met gerookte zalm, sla, krokante kappertjes 
en mosterd-dillesaus 
 

BROODJE HUISGEMAAKTE TONIJNSALADE – 9 
Boerenbrood met huisgemaakte tonijnsalade, sla, rode ui, 
zongedroogde tomaatjes en  krokante kappertjes 
 

 

BRUSCHETTA’S 

 
BRUSCHETTA KIP – 9.50 
Geroosterd brood met tomatensaus, kaas, kip, 
Sla, paprika, champignons, ui en kruiden 
 

BRUSCHETTA GEITENKAAS – 9.50 
Geroosterd brood met tomatensaus, geitenkaas,  
walnoten, sla en kruiden 
 

BRUSCHETTA TACO – 9.50 
Geroosterd brood met tomatensaus, kaas,  
gehakt, sla, knoflooksaus, kruiden en stukjes nacho’s 

HIGH TEA – 19.50 p.p. 
Zak maar eens lekker onderuit en 

start met genieten! 
 

Onze high tea begint met een 
kleintje soep om vervolgens door te 
gaan met diverse zoete en hartige 

lekkernijen  
Minimaal 1 dag van te voren bestellen 


