Senders
& Co
Welkom terug bij Senders & Co,
Wij hebben onze gasten enorm gemist en zijn blij iedereen weer te zien. De heropening
vergt van zowel onze gasten als van onszelf het nodige aanpassingsvermogen. Wat voor ons
het belangrijkst is, is dat we weer open zijn en u eenzelfde service en kwaliteit willen bieden,
die u van ons gewend bent.
Tot het moment dat we weer helemaal in bedrijf kunnen en het volledig aantal gasten
kunnen ontvangen, zijn we genoodzaakt met een aangepaste kaart te werken. Het kan dus
zijn dat uw meest favoriete gerecht er op dit moment niet tussen staat. Gelukkig hebben we
alsnog genoeg keus met andere gerechten.
Senders lunchplankje:
1 kopje tomaten-, groente- of uiensoep, sneetje boerenbrood met een
bourgondische kroket en sneetje boerenbrood met carpaccio of zalm
Lunch tipje:
1 kopje tomaten-, groente- of uiensoep, geserveerd met 3 mini broodjes
belegd met ham, kaas en eier- of tonijnsalade

€ 11,75

€ 9,75

Baguettes en sandwiches:
Maandagmorgenbroodje: Baguette tonijnsalade met kappertjes, geserveerd
met ei en rode ui
Baguette eiersalade: Salade uit eigen keuken van verse scharreleieren
Baguette zalm: baguette met gerookte zalm, een bolletje roomkaas met vers
fijngehakte kruiden
Bol Senders&Co: Italiaanse bol met rundercarpaccio, truffelmayonaise,
parmezaanse kaas, pijnboompitten en rucola
Seasandwich: Focaccia besmeerd met roomkaas, gerookte zalm, rucola en
tonijnsalade
Dubbeldekker: Sandwich met kaas, kipfilet, spekjes, sla, ananas met op het
dek een gebakken eitje. Geserveerd met een cocktailsausje
Clubsandwich: Sandwich met kipfilet, komkommer, cherrytomaat, spek,
parmezaan en truffelmayo
Vistrio: 3 mini rustieke broodjes belegd met Hollandse garnaaltjes,
tonijnsalade en gerookte zalm
Panini mevrouwe: Panini uit de oven met brie, tomaat en pesto

€ 7,75

Soepen:

Klein

Groot

Tomatensoep
Onze bekende gebonden soep met kip
Groentesoep
Heerlijke runderbouillon met verse groente
Franse uiensoep
Bourgondische soep, gegratineerd met kaas
Wij serveren bij de soep een klein broodje met kruidenboter

€ 4,20

€ 5,95

€ 4,20

€ 5,95

€ 4,20

€ 5,95

€ 6,25
€ 8,00
€ 9,75
€ 8,50
€ 7,75
€ 8,25
€ 8,75
€ 7,25
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Tosti’s:
Tosti ham en/of kaas
Tosti Hawaii Met ham, kaas en ananas
Tosti speciaal Met ham, kaas, champignons en ui
Tosti geitenkaas
Op boerenbrood met zongedroogde tomaatjes, rucola, notenmix en honing
Sjefke’s toast
Op boerenbrood met brie, spek, appel, rucola en rinse appelstroop
Zomertosti
Op boerenbrood met kaas, tonijn, rode ui, cherrietomaat en chilidressing

€ 3,95
€ 4,40
€ 4,95
€ 6,75
€ 6,75
€ 6,95

Uitsmijters:
Kleine uitsmijter
Met 2 spiegeleieren, ham, kaas, 2 sneetjes brood
Uitsmijter Lunchcafe
Met 3 spiegeleieren, ham, kaas, spek, 3 sneetjes brood
Uitsmijters zalm
Uitsmijter met zalm, rucola, roomkaas, 2 spiegeleieren, 2 sneetjes brood
Bourgondische uitsmijter
Uitsmijter met 3 spiegeleieren, gebakken ui, champignons, spekjes en
gesmolten kaas, 2 sneeltjes brood

€ 5,75
€ 7,50
€ 7,95
€ 8,50

Salades:
Boerensalade
Met stukjes gebakken kip, champignons, spekjes, gegarneerd met walnoten
en appel, en een honing-mosterd dressing
Geitenkaassalade
Salade met geitenkaas, appel, croutons, notenmix en balsamicodressing
Vissalade
Vissalade met gebakken scampi, gerookte forel, gerookte zalm, Hollandse
garnaaltjes en cocktailsaus
Salade zalm
Lauwwarme salade met roergebakken zalm, taugé, champignons en een
ketjap-gembersaus
Carpacciosalade
Met parmezaanse kaas, gedroogde tomaatjes, spekjes, pijnboompitten en
truffelmayonaise

€ 12,50
€ 12,25
€ 13,50
€ 13,50
€ 12,95

Kleine gasten:
Kindersoepje naar keuze
3 bitterballetjes met frietjes en mayo / 5 kipnuggets met frietjes en mayo
Uitsmijter 1 sneetje brood met ham of kaas en 1 spiegeleitje
Kinderijsje met surprise

€ 3,25
€ 4,75
€ 2,95
€ 4,25
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Kleine gerechten:
Dubbele kwek
2 enige echte Kwekkenboom kroketten op 2 sneetjes brood
Bourgondische kroketten
2 rundvleeskroketten op 2 sneetjes brood
Krokante zee
2 garnalen kroketten met 2 sneetjes brood en cocktailsaus
Americano (150 gram)
Italiaanse bol met een hamburger met gebakken champignons, ui, tomaat,
burgersaus en on top een gebakken eitje
Senders & Co burger (150 gram)
Italiaanse bol met een hamburger met gebakken champignons, spekjes,
rucola, parmezaanse kaas en truffelmayonaise
Pasteitje
Goed gevuld met kip-champignongragout, ouderwets lekker
Nonnetjes
Gebakken champignons in een romig chamignonsausje geserveerd met een
baguette
Broodje pikant speciaal
Stukjes gemarineerde kip met gebakken ui, champignons, spekjes, paprika,
tomaat, geserveerd met een pikante saus op een baguette
Tonny’s sate
Baguette met varkenssaté, pittige satésaus, kroepoek en zoetzure
komkommerstukjes
Scampi’s
Scampi’s met roergebakken taugé en lente-ui met ketjapsaus, geserveerd
met een baguette

€ 6,50
€ 6,50
€ 7,75
€ 8,95
€ 9,95
€ 7,50
€ 7,50
€ 9,95
€ 9,75
€ 9,95

Deze gerechten kunnen met frietjes i.p.v. brood geserveerd worden,
meerpijs €2,40

Lekker bij de koffie:
Worstenbroodje
Saucijzenbroodje
Seizoensgebak, naar keuze uit de gebaksvitrine
Nogatine ijstaart, verfrissend uit eigen keuken
Oma’s appeltaart
Warme wafel, met kersen en slagroom

€ 2,50
€ 2,50
€ 3,10
€ 3,10
€ 2,90
€ 4,95
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Dranken:
Koffie
Cappuccino
Koffie met slagroom
Speciale koffie
Met slagroom (met extra smaakje zie *)
’N Helmonds bakske
Koffie met amaretto & slagroom
Latte macchiato
Speciale latte macchiato
(keuze uit diverse smaakjes zie *)
Espresso
Mok koffie
Cafeïnevrije koffie
Filter koffie
Koffie verkeerd
Irish coffee
Koffie kaatje
Een verrassend kopje koffie met een bolletje ijs, toefje slagroom en een
likeurtje
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom
Melk
Lipton thee, diverse smaken
Chai tea latte
Verse muntthee
Verse gember thee met citroen en honing
IJskoffie
IJskoffie special
IJskoffie met een extra smaakje, zie *

€ 2,40
€ 2,60
€ 2,80
€ 3,10
€ 3,50
€ 3,10
€ 3,40
€ 2,40
€ 3,95
€ 2,40
€ 2,50
€ 2,60
€ 6,50
€ 5,15
€ 2,50
€ 3,00
€ 2,50
€ 2,40
€ 3,75
€ 3,40
€ 3,40
€ 3,10
€ 3,40

(* Hazelnoot, Caramel, Vanille, Chocolade, Macaron, Kaneel, Toffee nut, Popcorn, Salted caramel)

Frisdrank:
Coca Cola, Zero , Light, Fanta orange, Fanta cassis, Sprite
Chaudfontaine still, Chaudfontaine sparkling
Tonic, Bitter-Lemon, Rivella, Ginger ale
Appelsap, Tomatensap, Fristi, Chocomel
Fuzetea sparkling, Green, Green mango, Peach hibiscus
Verse sinaasappelsap klein
Verse sinaasappelsap groot
Frisse meloen, citroen of frambozensiroop, met spa rood, munt en ijs

€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,65
€ 3,10
€ 4,50
€ 2,95
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Alcoholische dranken:
Pils
Vaasje bier
Alcoholvrij bier, Radler 0%
Palm, Liefmans fruitesse
Radler lemon 2%
Grimbergen
Cornet (Blond bier)
La Trappe Blond
La Trappe Bockbier
Ayinger bräuweisse
Port rood
Jenever, vieux
Amaretto, Cointreau, Grand marnier
Tia Maria, Baileys, Whiskey
Wijnen
(Droge witte wijn, Zoete witte wijn, Rode wijn, Rosé wijn)

€ 2,50
€ 2,90
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,75
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 5,25
€ 3,50
€ 2,40
€ 4,00
€ 4,00
€ 3,75

Borrelhapjes:
Bourgondische bitterballen
(8 stuks) met mosterd
Vegetarische bitterballen
(8 stuks) met mosterd
Portie kipnuggets
(8 stuks) met currysaus
Snack mix
(8 stuks) bitterballetje, mini loempia, chicken strips en butterfly garnaal
Portie mini loempia’s
(8 stuks) met chilisaus
Butterfly garnalen
(8 stuks) met chilisaus
Mandje brood met kruidenboter
Tortilla’s
Portie tortilla chips met een chili dip

€ 5,95
€ 5,95
€ 4,95
€ 6,95
€ 4,95
€ 6,50
€ 3,75
€ 4,75

IJs:
Wit vrouwke
Vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom
Helmonds fruit
Vanille ijs met vers fruit en slagroom

€ 5,75
€ 7,00

