ASSORTIMENTSLIJST
Ons broodassortiment: witte pistolet, veelgranen pistolet en sandwiches, gemaakt met donker volkoren Molenaarsbrood, kunnen met bijna alle
onderstaande gerechten bereid worden, voor de vermelde prijs. Voor onze roomboter croissants (u bestelt er 1 en krijgt er 2), een Italiaans bol, een
donker bio-broodje of een spelt broodje rekenen we een meerprijs van € 0,75. Voor meer mogelijkheden neemt u even contact met ons op.
Voor een baguette, wit of veelgranen, voor als het wat meer mag zijn, geldt een meerprijs van € 1,10 (*), € 1,40 (**) of € 1,65 (***).
Koude broodgerechten:
Belegd

Kipfilet kerrie-yoghurt dressing
€ 2,50

Naar keuze met ham en/of kaas, ei,
roomkaas, kruidenkaas, salami, chorizo,
kipfilet naturel, rauwe ham, of roompaté.

Oude kaas

(*)

Kipfilet speciàl
€ 3,15

Oude Goudse, vers van het mes.

(*)

Oude kaas de luxe

€ 4,15

Oude Goudse, met rucola, tomaat, en
honingmosterd dressing.

Broodje 1, 2…Go!

(**)

Cranberry paté

(*)

(**)

Ei met ui

€ 2,75

Met sla, ei, ui en augurkjes.

(*)

Ei met spek

€ 3,40

Met sla, gekookt ei uitgebakken spek en
onze 1, 2…Go! – saus en lente ui.

Brie

(**)

(*)

Met rucola, walnoten en honing.

€ 3,35

Met lente ui en brie met rauwe ham,.

Brie – chorizo

(*)

€ 3,35

Met ijsbergsla, rucola, honing-mosterd
dressing, brie en chorizo.

Kruidenkaas – achterham

(*)

€ 3,40

Met frisse kruidenkaas, ijsbergsla, zelf
gegaarde achterham en komkommer.

Rauwe ham – kruidenkaas

(**)

€ 3,60

Met frisse kruidenkaas, rucola, rauwe ham
en rode uienringen.

B-L-T (Bacon-Lettuce-Tomato)

(**)

Met sla, tomaat en uitgebakken spek.

(*)

€ 3,85

Met ijsbergsla, ham, kaas, komkommer,
tomaat, ei en rode uienringen.

Kipsalade
Beenhamsalade
Beenhamsalade met lente ui, rode ui en ei.
Huis gemaakte tonijnsalade.

Gerookte makreel salade
Salade naar eigen recept van gerookte
makreel, gegrilde paprika en augurk, met
lente ui en rode ui.

Krabsalade
Filet américain
Met sla en uitjes.

Filet américain speciaal
Met sla, uitjes en gekookt ei.

Filet américain Martino
Met sla, Martinosaus, uitjes en augurk.

Filet américain Martino speciaal
Martino met tomaat en gekookt ei.

Ossenworst

(**)

€ 3,95
€ 4,25

Broodje Griekse Feta
€ 2,85

Met oude kaas en rode ui.

Ossenworst á la carpaccio
Met rucola, ossenworst, honingmosterd
dressing, oude kaas, ei en augurk..

Met ijsbergsla, rucola, lente ui, feta, olijven,
zongedroogde tomaat en rode ui.

(*)

€ 3,25
(*)

€ 3,40
(**)

€ 3,75
(**)

€ 4,00
(**)

Zalm

(**)

€ 3,90
(**)

€ 4,40
(***)

€ 4,40
(***)

€ 4,90
(***)

€ 3,90

(***)

€ 4,75
(***)

€ 4,75
(***)

€ 5,25
(***)

€ 3,95
(**)

€ 5,25
(***)

€ 4,25
(***)

€ 5,25
Met huis gemarineerde zalm, rucola, crème
fraiche, kappertjes en rode ui.

Geitenkaas uit de oven
Licht gesmolten geitenkaas, met lente ui,
rucola, honing en pijnboompitjes.

Geitenkaas met spek
Met ijsbergsla, lente ui, honing-mosterd
dressing en uitgebakken ontbijtspek.

Geitenkaas met tomaat
€ 4,15

(**)

Ossenworst – oude kaas

Met zelfbereide rosbief, rucola, oude kaas,
honingmosterd dressing en pijnboompitjes.

(**)

€ 4,40

Met sla, piccalilly en een gekookt eitje.

Met zelfbereide rosbief.

Rosbief carpaccio

Ossenworst speciaal
Met uitjes en een gekookt eitje.

Rosbief naturel

(**)

Met uitjes.

Ossenworst Amsterdamse stijl
€ 3,30

Gezond

Verse eiersalade met bieslook.

Met surimi en krab, cocktailsaus en bieslook.

€ 3,15

Brie – rauwe ham

Eiersalade

Tonijnsalade
€ 3,95

Met sla, ei, ui en augurkjes.

Met roomkaas, ijsbergsla, gegrilde paprika,
augurk, lente ui, rode ui en kipfilet.

Kipsalade met maïs en kervel.

€ 2,85

Onze eigen special: met Saksische roompaté,
sla, rode ui, verse paprika en lente ui

Met ijsbergsla, zacht gegaarde kipfilet en
frisse kerrie-yoghurt dressing.

Met rucola, lente ui, honing-mosterd
dressing en tomaat.

Mini-gamba’s

(***)

€ 4,40
(***)

€ 4.40
(***)

€ 4.40
(***)

€ 4,95

Met pijnboompitjes, rode ui en
honingmosterd dressing.

Oosterse gamba’s
Met ijsbergsla, rucola, lente ui, tomaat
en een romige pikante saus
Italiaanse bol

€ 5,25
(***)

€ 4,85

Italiaans broodje met kaas, salami, chorizo,
gegrilde paprika en pepertjes in het zuur.
Wraps: (voor omschrijving: zie broodjes)

Wrap kruidenkaas – achterham

€ 3,40

Wrap rauwe ham

€ 3,60

Wrap kipfilet speciàl

€ 4,25

Wrap Griekse Feta

€ 4,25

Wrap zalm

€ 5,25

Ondanks alle zorg die wij besteden aan onze gerechten kunnen wij helaas niet uitsluiten dat ze sporen van allergenen bevatten.

Warme broodgerechten:
Broodje knak
Broodje dubbel knak
Mayonaise, mosterd of ketchup

Beenham
Warme ambachtelijke beenham, vers van
het mes, met honing-mosterd dressing.

Stoofvlees
Zelf bereid stoofvlees; ouderwets lekker.

Pikante kip kerrie
Reepjes kipfilet in pittige kerrie-saus. Met
komkommer op zuur.

Broodje hamburger/spek

Gevuld Flat bread
€
€
€
€

2,25
3,10
0,15
4,45

(***)

€ 4,45
(***)

€ 4,65
(***)

€ 5,25

Hamburger, naar eigen recept, met de enige
echte 1, 2…Go! - saus en uitgebakken spek.

Broodje stok

€ 5,25

Baguette met varkenshaas-saté en satésaus.

Broodje kip saté

€ 5,25

Turks brood uit de oven, op smaak gebracht met onze
eigen kruidenolie.

Flat bread fungi

€ 4,25

Turks brood uit de oven, met ham, kaas,
rode ui en champignons.

Flat bread chorizo

€ 4,25
€ 5,25

Met roomkaas, gegrilde paprika,
champignon, lente ui en rode ui.

Flat bread pizza

€ 5,25

Met rauwe ham, lente ui, geitenkaas, olijven
en zongedroogde maat.

€ 5,65

Reepjes kipfilet in pittige kerrie-saus. Met
komkommer op zuur..

Tosti’s
Tosti ham en/of kaas
Tosti 1, 2…Go!

€ 2,45
€ 2,95

Franse Tosti

€ 3,25

Met lente ui, brie en rauwe ham.

Italiaanse Tosti

€ 3,25
€ 3,25

Met kaas, chorizo en rode uienringen.

Boeren tosti

€ 3,95

Van volkorenbrood met ham, kaas,
champignon, lente ui, paprika en rode ui.

Soepen:
Italiaanse tomatensoep

Regelmatig variërend en op het seizoen
afgestemde soep

€ 8,00

Met rode ui, honing-mosterd dressing,
rosbief, oude kaas, pijnboompitjes en
zongedroogde tomaat.

Griekse maaltijdsalade
€ 3,10

Zelfgemaakt, rijkelijk gevuld met gehakt.

Soep van Nu!

€ 7,50

Met komkommer, tomaat, brie, geitenkaas,
oude kaas, walnoten en honing-mosterd
dressing.

Rosbief carpaccio salade

???

Dranken (koud)
Bronwater met/zonder koolzuur
Melk half vol

€ 1,00
€
€
€
€
€
€

Diverse:
Fruit, divers per stuk
Koeken los verpakt

(prijs seizoensafhankelijk)

€ 0,50

€ 8,00

Ondanks alle zorg die wij besteden aan onze gerechten
kunnen wij helaas niet uitsluiten dat ze sporen van allergenen
bevatten

Aangezien wij zoveel mogelijk met verse en zelfgemaakte
producten werken kan het voorkomen dat een of ander tijdelijk
op is. We vragen hiervoor uw begrip.
Voor actuele aanbiedingen: zie www.1-2-go.nu
Prijzen onder voorbehoud. Bestellen kan via: info@1-2-go.nu
U kunt ook bellen: (0492 – ) 320008

Met komkommer, tomaat, feta, olijven,
zongedroogde tomaat en rode ui.
Met een knoflookbroodje en tzatziki.

Salade met vis
Met tonijnsalade, zalm, mini-gamba’s, rode
ui, komkommer, tomaat en cocktail dressing.

1,00
2,00
4,50
1,75
1,75
1,75

€ 7,50

Met kipsalade, komkommer, tomaat,
gekookt ei, zacht gegaarde kipfilet en kerrieyoghurt dressing,

Salade met kaas

Met kaas, salami en gegrilde paprika.

Spaanse Tosti

€ 5,00

Met wortel, maïs, paprika, komkommer,
tomaat, gekookt ei. Dressing naar keuze.

Salade met kip

Met ham en/of kaas, uienringen en tomaat.

€ 6,50
€ 7,95

Sinaasappelsap 1,0l
Coca Cola (regular of light)
Fanta
Sprite

Onze maaltijdsalades zijn stuk voor stuk rijkelijk
gevuld en worden, m.u.v. de Griekse maaltijdsalade,
geleverd met een pistolet met kruidenkaas.
Alle salades hebben een basis van ijsbergsla, rucola,
lente ui.

Rauwkost lunchsalade

Lasagne, Medium
Lasagne, Large

0,4l
1
1l

Baguette met saté van kipfilet en satésaus.

Wrap pikante kip kerrie

Om de kwaliteit te kunnen bieden die u van ons mag
verwachten , vragen wij u deze minimaal één uur vooraf
te bestellen.

€ 4,75

Met tomatensaus, kaas, salami, rode ui,
champignon en paprika.

Flat bread geitenkaas

€ 1,35
€ 2,75

Warme gerechten:

Met kaas, chorizo, zongedroogde tomaat en
rode ui.

Flat bread chicken

Extra’s:
Knoflook broodje
Worstenbroodje XL

€ 8,50
Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
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