
SAL ADES
Kipfilet                                                              16.50
Stukjes gemarineerde kipfilet, tomaat, komkommer, paprika, 
sesamzaad en teriyaki dressing

Tonijn                                                                16.50
Gekookt ei, tomaat, komkommer, ui, kappertjes en bietensaus

Zoete Geitenkaas                                           15.00
Tomaat, komkommer, paprika, pittenmix en honing

Zalm                                                                  17.50
Tomaat, komkommer, ui, kappertjes, roomkaas, en pesto dressing

Oosterse Beef                                                  17.50
Gebakken stukjes ossenhaas, tomaat, komkommer, ui, paprika, 
pittenmix en teriyaki dressing

Veggie                                                              15.00
Gegrilde groenten, gedroogd fruit, feta kaas, pittenmix en  
balsamico dressing

Carpaccio                                                       17.50
Tomaat, komkommer, parmezaanse kaas, pijnboompitten en 
truffelmayonaise

Caprese                                                           15.00
Rucola, tomaat, mozzarella, pittenmix en pesto dressing

LAHMACUN 
(TURKSE P|ZZA)
Homemade deegbodem belegd met heerlijk gekruid gehakt, 
slamelange, tomaat, komkommer en ui

Lahmacun

Lahmacun Shoarma

Lahmacun Döner Kip

4.50

8.95

7.95

VOOR DE LEKKERE TREK! 
VANAF 12.00 UUR

Van deeg tot topping op ambachtelijke wijze en vers 
voorbereid. 

Dit doen we met liefde en passie voor het vak. 
En dat proef je!

SCHOTELS
Frietjes, slamelange, tomaat, komkommer en ui

Shoarma

Döner Kip

Falafel

14.95

13.95

12.95

Kaas + € 1.00

KAPSALON
Frietjes, rauwkost en kaas

Shoarma

Döner Kip

Falafel

Groot

9.95

9.50

9.00

Klein    

6.95

6.50

6.00

ALLERG|EEN? 
VERTEL HET ONS.

Wij werken in onze keuken zo zorgvuldig mogelijk, maar sporen van 
allergenen met name van gluten, zijn helaas niet uit te sluiten.

KOUDE BROODJES
KEUZE UIT : WIT OF BRUIN BROOD

Gezond                                                        8.95
Slamelange, tomaat, komkommer, ui, ei, jonge kaas en 
bietenmayonaise

Tonijn                                                            9.50
Slamelange, komkommer, ui, kappertjes en bietenmayonaise

Caprese                                                       8.95
Rucola, tomaat, mozzarella, pijnboompitten en pestomayonaise

Zalm                                                             9.95
Slamelange, komkommer, ui, kappertjes, roomkaas en 
pestomayonaise

Carpaccio                                                   9.95
Dun gesneden ossenhaas, rucola, tomaat, parmezaanse kaas, 
pijnboompitten en truffelmayonaise 

Zoet geitje                                                         8.85
Geitenkaas, slamelange, tomaat, komkommer, ui, pittenmix en 
honing

Brie                                                                     8.85
Slamelange, tomaat, komkommer, pittenmix en honing

Americano                                                        9.50
Filet americain, slamelange, tomaat, komkommer, ui, ei en 
bietenmayonaise

Veggie                                                               8.95
Gegrilde groenten, slamelange, feta kaas, pittenmix, gedroogd 
fruit en balsamicosaus

Oude Kaas                                                        8.95
Slamelange, zongedroogde tomaat, komkommer en 
truffelmayonaise

Roomkaas                                                         8.95
Slamelange, komkommer, bieslook en pestomayonaise

Clubsandwich Sista’s                                     11.50
Gegrilde groenten, slamelange, tomaat, komkommer, ui, kaas en 
een heerlijke homemade saus

Clubsandwich Parade                                   12.50
Zalm, tonijn, slamelange, komkommer, ui, tomaat, kappertjes en 
een heerlijke homemade saus

WARME BROODJES
KEUZE UIT : WIT OF BRUIN BROOD

Kip Lekker                                                    9.95
Stukjes gemarineerde kipfilet, slamelange, tomaat, komkommer, 
gebakken uien, paprika, sesamzaad en teriyakisaus

Beef Tataki                                                         9.95
Stukjes ossenhaas, slamelange, tomaat, komkommer, 
sesamzaad en teriyakisaus

Angus Burger                                                  12.50
200 gram Angus rundvlees, slamelange, tomaat, komkommer, 
augurk, gesmolten cheddar en burgersaus

Kroketten - ook Vega mogelijk!                     9.95
Twee heerlijke bourgondische rundvleeskroketten op 2 sneetjes 
brood met slamelange en mosterd

Shoarma                                                            9.95
Gekruid lamsvlees reepjes, slamelange, tomaat, komkommer, ui 
en knoflooksaus

Döner Kip                                                          8.95
Gekruid kippenvlees, slamelange, tomaat, komkommer, ui en 
knoflooksaus

Falafel                                                                8.95
Slamelange, tomaat, komkommer, ui, augurk, en knoflooksaus 

TOSTI'S 

Kaas                                   

Oude Kaas               

Gezond                 

Sucuk (kruidenworst)     

Caprese                       

Brie   

Nutella             

SOEP
Soep van de dag                                             6.50
Geserveerd met brood. Regelmatig wisselende homemade 
soep, met liefde bereid en dat proef je!

U|TSM|JTERS
Boerenomelet met flatbread          
Tomaat, ui, paprika en kaas 

Uitsmijter naturel met flatbread      
Met 2 eieren

Uitsmijter kaas met flatbread                
Met 2 eieren en gesmolten kaas

Uitsmijter kaas/sucuk met flatbread  
Met kruidenworst, 2 eieren, en gesmolten kaas

ONTBIJT
Ontbijt plankje                                                12.50
Croissant met roomboter, jam, spiegeleitje 
met kaas op brood en verse jus'd orange 

Yoghurt de luxe                                                7.95
Granola, pittenmix en vers fruit 

TOT 12.00 UUR

VOOR DE KIDS

Diverse sauzen + € 0,50

4.95

5.50

5.50

5.50

5.50

5.50

6.50

4.95

5.75

8.50

8.50

4.95

8.95

7.95

8.95

9.95

Kinderuitsmijter                                              
Naturel, 1 Boterham en 1 ei

Poffertjes (12 st.)                                              
Met roomboter en poedersuiker
                  
Kroket of Frikandel
Frites, tomaat, komkommer en mayonaise of ketchup     

Kaassoufflé of Kipnuggets (4 st.)
Frites, tomaat, komkommer en mayonaise of ketchup  

Frietjes                                   



@lunchcafesistas Lunchcafe Sistas Sistasfood

(015) 364 85 32 info@sistasfood.nl www.sistasfood.nl

KOUDE DRANKEN 
Coca Cola | Coca Cola zero            

Fanta

Ice tea sparkling | green | peach       

Sprite

Bitter lemon

Tonic

Cassis

Ginger Ale

Chaudfontaine water blauw | rood              

Fristi

Chocomel

Appelsap

Redbull

Melk

Verse jus d'orange     

WARME DRANKEN

Caffé  
Dit is koffie op z’n best. Lekkere koffie! 

Americano
Espresso met heet water, lekker zacht en mild

Espresso  
Een shot pure koffie, niet bitter maar gewoon lekker! 

Doppio  
Espresso maar dan twee keer. Dubbel genieten! 

Espresso Macchiato      
Espresso met een toefje schuim

Cappuccino  
Espresso met opgeschuimde melk 

Caffé au lait (koffie verkeerd)
Een espresso met warme melk en een 
beetje melkschuim 

Panna Montana         
Romige slagroom op je koffie 

Flat White  
Dubbele shot espresso met warme melk en 
microschuim. Een koffie met karakter! 

Babyccino  
Warme chocomel in een espressokopje 
met melkschuim

Latte Macchiato          
Een glas opgeschuimde melk en espresso

Extra shot 
Smaakje: Caramel | Chocolade| Mokka | Koffie  

Warme Chocomel

Warme Chocomel met slagroom                   

THEE
Verschillende smaken

Verse muntthee
Met citroen en honing

Verse gemberthee
Met sinaasappel en honing

Verse munt & gemberthee
Met sinaasappel en honing

Chai tea latte
Slagroom + € 0,75

GEBAK & 
HOMEMADE TAART
Chocoladetaart

Berry cake 

Carrot cake

Appeltaart

Velvet rondo’s
Diverse smaken

4.95 

4.75 

4.75

4.50

4.95

HIGH T EA €25.00 (p.p.)

Deze oer Engelse theeceremonie bestaat uit onbeperkt thee en 
een mix van hartige en zoete hapjes. Laat je verrassen door al het 
lekkers wat geserveerd wordt. Diverse zoete en hartige hapjes uit 
eigen keuken met liefde en passie bereid en dat proef je!!! Wij 
organiseren in onze lunchroom grootschalige high tea’s, maar 
maken het ook mogelijk om high tea boxen te bestellen voor in je 
eigen huiskamer. 

Minimaal 2 dagen van te voren reserveren en vanaf 2 personen. 
De duur van dit arrangement is 2 uur.
Arrangement wordt na betaling bevestigd.

HEEFT U |ETS TE V|EREN?
Een verjaardag, babyshower, vrijgezellenfeest, jubileum, zakelijke lunch 
of catering op locatie?  
Lunchcafé Sista’s is geschikt voor ongeveer 50 personen. Bij mooi weer 
kunt u lekker buiten zitten. Gezellig samenzijn in een ongedwongen 
sfeer. U kunt zich volledig richten op de gasten, wij zorgen dat alles op 
rolletjes loopt!
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