WELKOM BIJ FOODIEZ !
Even snel en lekker wat eten tijdens de middagpauze,
daarbij bediend worden door vriendelijk personeel?
Dan bent u bij ons helemaal juist.
Wij van Foodiez bieden maaltijden voor elke gelegenheid.

+32 12 39 16 99
kealbvba@gmail.com
@FoodiezTongeren
@FoodiezTongeren
Maastrichterstraat 34 | 3700 Tongeren | België
Voor meer mogelijkheden zoals: broodjes van de week,
verjaardag plateaus en ontbijtmanden neem een kijkje op:
www.foodieztongeren.be of op onze social media

OPENINGSUREN
Maandag

07:30 – 18:00

Dinsdag

07:30 – 18:00

Woensdag

07:30 – 18:00

Donderdag 07:30 – 18:00
Vrijdag

07:30 – 18:00

Zaterdag

07:30 – 18:00

Zondag

Gesloten

BELEGDE BROODJES

BELEGDE BROODJES

alle broodjes kunnen besteld worden in:
WIT | MEERGRANEN | RUSTIEK

alle broodjes kunnen besteld worden in:
WIT | MEERGRANEN | RUSTIEK

SMOS

3,50

KAAS OF HAM

PHILADELPHIA

3,50

3,00

MOZZARELLA-PESTO

3,90

SALAMI

3,00

BRIE & HONING

3,90

BOULETTE

3,00

KRAB

3,00

BICKY BOULETTE

3,50

TONIJN

3,20

KIP-CURRY

3,00

TONIJN-PIKANT

3,20

KIP-BBQ

3,50

GRIJZE GARNAAL

5,20

KIP-PHILADELPHIA

3,90

ZALM-PHILADELPHIA

4,90

PRÉPARÉ

3,50

MARTINO

3,50

SERRANO-PESTO

4,20

VEGETARISCH

3,00

kaas | ham | tomaat | sla | ei | mayonaise
kaas | ham | tomaat | sla | ei | mayonaise
salami | tomaat | sla | ei | mayonaise
tomaat | uitjes | ketchup | mosterd
gefrituurde uitjes | augurk | bicky saus | curryketchup
kipcurry salade | ananas | sla
kipfilet | tomaat | sla | ei | bbq-saus
kipfilet | philadelphia | tomaat | rucola
tomaat | ei | sla
préparé | uitjes | augurken | martinosaus
serranoham | mozzarella | sla | tomaat | pesto
rauwkost | mayonaise

zongedroogde tomaat | komkommer | rucola
tomaat | rucola | pesto

brie | noten | rozijnen-mix | honing
surimikrab | tomaat | sla | ei
tonijnsalade | tomaat | sla | ei
pikante tonijnsalade | tomaat | sla | ei
grijze garnaalsalade | tomaat | sla | ei
sla | uitjes | bieslook-peterselie dressing

EXTRA’S

per supplement saus
per supplement groente
° gelieve alle bestellingen telefonisch of via whatsapp bericht
door te geven voor 10u zodat wij ervoor kunnen zorgen dat uw
bestelling klaar staat voor 12u

0,50
0,50

PASTA’S

PANIZZA

alle pasta’s worden geserveerd met brood & kaas
KEUZE UIT VOLGENDE SMAKEN:

KAAS & HESP

4,20

MOZZARELLA-TOMAAT

4,20

KIP-PESTO

4,50

CRUSTY BOULET

4,50

KIP BBQ

4,50

SERRANO MOZZARELLA

4,50

ZALM-PHILADELPHIA

4,50

KIP-PEPER

4,50

PANIZZA BRIE

4,50

jonge kaas | ham | ananas

BOLOGNESE
CARBONARA
4 KAZEN
ARRABBIATA
SMALL
MEDIUM
LARGE

mozzarella | tomaat | pesto

gebraden kipfilet | mozzarella
zongedroogde tomaten | pesto

5,00
6,00
7,00

gehaktbal | jonge kaas | geroosterde uitjes
bickysaus | ketchup
gebraden kipfilet | mozzarella | bbq-saus

SALADES

serrano ham | mozzarella | tomaat | pesto

met broodje & dressing of saus naar keuze
OF STEL JE SALADE ZELF SAMEN, VRAAG & WIJ MAKEN!

KIP SALADE

sla | kipfilet | tomaat | ei | komkommer | uitjes

zalm | philadelphia | tomaat

4,95

SALADE BOULET

4,95

TOMAAT - MOZZARELLA

4,95

AMERICAIN

4,95

ZALM SALADE

5,50

sla | boulet | tomaat | ei | komkommer | uitjes
sla | mozzarella | tomaat | ei | komkommer | uitjes
sla | préparé | tomaat | ei | komkommer | uitjes
sla | gerookte zalm | tomaat | ei | komkommer | uitjes

gebraden kipfilet | mozzarella | tomaat | pepersaus
serrano ham | brie | honing | mosterd

EXTRA’S

per supplement saus
per supplement groente
° gelieve alle bestellingen telefonisch of via whatsapp bericht
door te geven voor 10u zodat wij ervoor kunnen zorgen dat uw
bestelling klaar staat voor 12u

0,50
0,50

WARME SNACKS

THE ICECINO

PIZZA’S (medium)

roomijs | volle melk | ijsblokjes | chocolade & caramel saus
slagroom | topping | de beste ijskoffie

3 KAZEN
SERRANO HAM
SALAMI
CHICKEN BBQ
HAWAÏ
HAM & KAAS BROODJE
KAASBROODJE
WORSTENBROODJE
WORSTENBROODJE CURRY KETCHUP
WORSTENBROODJE BICKY

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
2,20
2 ,1 0
2,00
2,30
2,50

WARME DRANKEN
KOFFIE
ESPRESSO
NORMAAL
GROOT
DECA
CAPPUCCINO
LATTE MACCHIATO
THEE
WARME CHOCOLADEMELK
WARME CHOCOLADEMELK LUXE

1 ,9 0
2,00
3,20
2,00
2,20
2,20
2,00
2,20
2,40

MEDIUM
XXL (0.55L)

3,00
5,00

KOFFIEKOEKEN
BOTERKOEK
CHOCOKOEK
CROISSANT
SUISSE (rond of lang)
CHOCOTWIST
DANISH PECAN
KROON-KERSEN
GOZET (abrikoos of appel)
RIJSTTAARTJE
APPELTAARTJE
RABARBERTAARTJE
MUFFIN (natuur of chocolade)
SOESJES (suiker of chocolade)
ECLAIR
BERLIJNSE BOL (suiker of chocolade)
FRUITTAARTJE
WAFEL MET KERSEN
RUIM ASSORTIMENT AAN DONUTS

1,00
1,00
1,00
1,20
1,20
1,40
1,20
1,50
1,70
2,00
2,00
1,70
1 ,6 0
1 ,6 0
1,50
2,20
1 ,9 0
vanaf 1, 20

