Maaltijd Salades

Baguettes & diverse luxe broodjes
Italiaanse Bol Gouden Zon Italiaanse bol met jonge kaas
Volkoren Bol Bruxelles Volkoren bol belegd met oude kaas
Baguette Algarve Halve baguette belegd met ham, gegarneerd met ei
Baguette Paris Halve baguette belegd met roombrie, gegarneerd
met pijnboompitten
Milanobroodje Turijn Licht gekruid wit broodje aan twee zijdes
belegd met een heerlijke eigengemaakte tonijnsalade, gegarneerd
met paprika
Baguette Barcelona Halve baguette met een volle zalmsalade
gegarneerd met gerookte zalm en de andere helft besmeerd met
een fijne kruidenkaas
Italiaanse Bol Farao Italiaanse bol één helft belegd met salami en
de andere helft besmeerd met een fijne kruidenkaas
Milanobroodje Florence Licht gekruid wit broodje belegd met
gerookte zalm, ei en kappertjes, geserveerd met een cocktailsaus
Italiaanse Bol Costa Italiaanse bol één helft besmeerd met
eigengemaakte kip-kerrysalade en de andere helft besmeerd met
eigengemaakte eiersalade
Baguette Milaan Halve baguette belegd met eigengemaakte
krabsalade, gegarneerd met gerookte zalm en ei
Volkoren Bol Monaco Volkoren bol belegd met filet américan
gegarneerd met ei (uitjes in een schaaltje los erbij)
Milanobroodje Istanboel Volkoren bol belegd met ossenworst, ei,
ui en remouladesaus
Baguette Alicante Halve baguette waarvan de ene helft belegd met
eigengemaakte tonijnsalade en de andere helft belegd met filet
américan, gegarneerd met ei en paprika
(uitjes in een schaaltje los erbij)
Milanobroodje Venetië Licht gekruid wit broodje belegd met
rundercarpaccio, geheel afgemaakt met geraspte kaas,
kappertjes, pijnboompitten, olijven en een hoedje met kruidenkaas
Baguette Santé Halve baguette belegd met ham, kaas, sla,
komkommer, tomaat en ei
Volkoren Bol aux fruits de mer Volkoren bol belegd met een laagje
zalmsalade en zalmsnippers, gegarneerd met ei en voorzien van
cocktailsaus
Milanobroodje du fromage Licht gekruid wit broodje belegd met
pesto, sla, mozzarella, tomaat en olijven
Baguette Lima Halve baguette belegd met kruidenkaas
Italiaanse bol de la ferme Italiaanse bol belegd met ham,
huzarensalade, gekookt ei en mayonaise
Volkoren Bol Lugano Volkoren bol belegd met geitenkaas en
honing op een bedje van sla

4,95
5,75
5,75
5,95
6,25
6,95
5,95
7,95

Speciale Gerechten
Club Sandwich Licht geroosterd brood, 4 laags met o.a. sla, tomaat,
katenspek, kaas, eiersalade, komkommer, remouladesaus, gerookte
kiprollade en chips (geserveerd met een schaaltje cocktailsaus)
Club Sandwich aux fruits de mer Licht geroosterd brood, 4 laags
met o.a. sla, tomaat, gerookte zalm, zalmsalade, komkommer,
krabsalade, gekookt ei en chips (geserveerd met een schaaltje
cocktailsaus)
Club Sandwich Athene Licht geroosterd brood, 4 laags met o.a.
eiersalade, sla, mozzarella, pesto, tomaat, tonijnsalade, komkommer
en chips (geserveerd met een schaaltje cocktailsaus)
Rundercarpaccio Gegarneerd met geraspte kaas, pijnboompitjes,
kappertjes, olijven en walnoten (geserveerd met een mandje
brood en kruidenkaas)

9,95
9,95
12,50

Al onze Speciale Gerechten worden standaard geserveerd met een frisse salade.
6,25
7,25
6,25
6,95

6,95
6,95
6,25
6,95
6,95
4,95
6,50

Warme Gerechten
Baguette Oost West Thuis Best Halve baguette belegd met een
warme gehaktbal, geserveerd met een schaaltje mosterdsaus
van eigen fabrikaat
Italiaanse Bol Lyon Italiaanse bol belegd met warme kipfilet op een
bedje van sla, geserveerd met een schaaltje sweet chilisaus
Napoli formidable Halve baguette belegd met kaas, ham, salami en
ananas, warm uit de oven
Rue de Baguette Halve baguette belegd met brie, ham en geraspte
kaas, warm uit de oven
Cannes Italiaanse bol gevuld met kalfsragout en een hoedje met
kruidenkaas
Extravaganza Halve baguette belegd met salami, kruidenkaas en
geraspte kaas, warm uit de oven
Baguette Rhodos Halve baguette belegd met geitenkaas, ananas,
honing, walnoten en pijnboompitten, warm uit de oven
Baguette Malta Halve baguette belegd met pesto, mozzarella,
tonijn en tomaat, warm uit de oven
Baguette Lissabon Halve baguette belegd met katenspek, knakworst,
ananas en geraspte kaas, warm uit de oven
Al onze Warme Gerechten worden standaard geserveerd met een frisse salade.

6,25

Al onze broodjes worden standaard geserveerd met een frisse salade.

Gerechten met
dit logo zijn
vegetarisch

Menukaart

9,95

(De dranken en het gebak bevinden zich op de andere zijde)

Salade Roma Salade met o.a. sla, wortel, ui, ei, tomaat, komkommer,
walnoot en geitenkaas, overgoten met honing
9,95
Salade ShowPain Salade met o.a. olijf, paprika, sla, wortel, ui, ei, tomaat,
komkommer en pikante feta kaas op oliebasis, gegarneerd met
geraspte kaas en pijnboompitten
9,95
Salade Madrid Salade met o.a. sla, wortel, ui, ei, tomaat, komkommer,
zalmsnippers en tonijn, gegarneerd met pijnboompitten
9,95
Salade Verona Salade met o.a. sla, wortel, ui, ei, tomaat, komkommer
en koude kipfilet, gegarneerd met pijnboompitten en walnoot
(geserveerd met een schaaltje remouladesaus)
9,95
Alle salades worden geserveerd met een mandje brood en boter.

Soepen
Soep van de dag (geserveerd met brood)
Uiensoep (geserveerd met brood en een schaaltje geraspte kaas)

4,50
4,50

Tosti’s
6,50
6,75
8,50
8,50
8,50

Tosti ham kaas Tosti uit de oven met ham en kaas met aan de
bovenkant een plak gesmolten kaas
Tosti Hawaï Tosti uit de oven met ham en kaas met aan de bovenkant
een plak gesmolten kaas en een schijf ananas
Tosti Braga Tosti uit de oven met ham, kaas en tomaat met aan de
bovenkant een plak gesmolten kaas
Tosti ShowPain Tosti uit de oven met geruld licht pikant gehakt met
tomaat en geraspte kaas
Tosti Mistral Tosti uit de oven met brie, walnoot, honing en ananas

3,50
3,75
3,95
5,95
6,25

Al onze Tosti’s worden standaard geserveerd met een frisse salade
en een zakje currysaus.

7,50
7,95
8,95
7,95

Kindermenu
Pino Croissant of 1/3 baguette met 2 knakworstjes, een zakje mosterd
en curry
Bert Croissant of 1/3 baguette met een kuipje jam
Ernie Croissant of 1/3 baguette met kaas
Elmo Croissant of 1/3 baguette met ham
Tommy Croissant of 1/3 baguette met ham en kaas
Poffertjes 10 poffertjes geserveerd met boter en poedersuiker
Poffertjes XL 15 poffertjes geserveerd met boter en poedersuiker

3,75
2,95
3,75
3,75
4,25
3,75
4,95

Theekaart

Koffiekaart
Koffie di ShowPain melange
Grande koffie
Espresso di ShowPain melange
Espresso di doppio (dubbele espresso)
Cappucino di ShowPain melange
Grande cappucino
Café latte (koffie verkeerd)
Latte Macchiato
Icekoffie
Icekoffie met slagroom
Warme chocomel
Warme chocomel met slagroom
Tipje slagroom voor bij de koffie

2,10
3,95
2,10
3,95
2,45
3,95
2,65
2,75
2,65
3,25
2,20
2,80
0,60

Speciale koffie
Café Caramel Mokka
2 shots espresso, 1/6 caramelsiroop
3/6 warme chocolademelk, slagroom
Café Dolce
2 shots espresso, 1/6 vanillesiroop
4/6 gestoomde melk

2,35
per glas

SHOWPAIN ALLURE
EARL GREY THEE
DARJEELING THEE
GROENE THEE
PEPERMUNT THEE
KANEEL THEE
JASMIJN THEE
BOSVRUCHTEN THEE

4,55

ROOIBOS THEE
CITROEN THEE

4,15

Meerprijs cafeïnevrije koffie € 0,25

“di ShowPain melange”
De koffiebonen die wij gebruiken voor onze koffie, zijn
speciaal door ons samengesteld en verwerkt door Smit en
Dorlas. De koffie is vol van smaak, wat mede komt door
de verwerking van hoogwaardige Arabica koffiebonen uit
diverse landen en een kleine hoeveelheid Robusta’s uit
Vietnam.

Serveren van de verse thee
Voor een optimale smaakbeleving serveren wij onze verse
thee op een speciale manier. De thee wordt in een tipje
apart geserveerd. U krijgt van ons een los zakje waar u
de thee in dient te doen. Op deze wijze kunt u uw thee
geheel naar eigen smaak op sterkte brengen!

Koude dranken
Coca Cola
Coca Cola light
Coca Cola Zero
Fanta
Sprite
Cassis
Tonic
Bitter lemon
Chaudfontaine rood
Chaudfontaine blauw
Appelsap
Ice tea (koolzuurhoudend)
Dubbel fris
witte druif citroen
Dubbel fris
appel perzik
Rivella
Tomatensap
Jus d’orange vers
Grote jus d’orange vers
Jus d’orange vers met karnemelk
Melk
Groot glas melk
Karnemelk
Groot glas karnemelk
Chocomel
Fristi
Limonade

2,25
2,25
2,35
2,55
2,65
3,95
3,45
1,95
2,60
1,95
2,60
2,35
2,35
1,50

Alcoholische dranken
Rode wijn
Droge witte wijn
Zoete witte wijn
Rosé
Heineken bier
Malt bier

Gebak
Appeltaart
Daggebak
Warme appelstrudel met vanillesaus en slagroom
Saucijzenbroodje
Donut
Losse theebonbon
Slagroom

2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,35
2,35
2,35
2,15
2,15
2,15
2,35

2,85
2,85
2,85
2,85
2,50
2,50

Contactgegevens
2,95
2,95
3,75
2,15
1,35
0,55
0,60

ShowPain
t.a.v. Ronald en Lisette van Egmond
Meubelplein 13
2353 EX Leiderdorp
T 071 56 63 626
F 071 51 22 038
I

Dranken- en Gebakskaart

www.showpainleiderdorp.nl

(De gerechten bevinden zich op de andere zijde)

Speciale Gerechten

Baguettes & diverse luxe broodjes
Italiaanse Bol Gouden Zon Italiaanse bol met jonge kaas
Volkoren Bol Bruxelles Volkoren bol belegd met oude kaas
Baguette Algarve Halve baguette belegd met ham, gegarneerd met ei
Baguette Paris Halve baguette belegd met roombrie, gegarneerd
met pijnboompitten
Milanobroodje Turijn Licht gekruid wit broodje aan twee zijdes
belegd met een heerlijke eigengemaakte tonijnsalade, gegarneerd
met paprika
Baguette Barcelona Halve baguette met een volle zalmsalade
gegarneerd met verse zalm en de andere helft besmeerd met
een fijne kruidenkaas
Italiaanse Bol Farao Italiaanse bol één helft belegd met salami en
de andere helft besmeerd met een fijne kruidenkaas
Milanobroodje Florence Licht gekruid wit broodje belegd met
gerookte zalm, ei en kappertjes, geserveerd met een cocktailsaus
Italiaanse Bol Costa Italiaanse bol één helft besmeerd met
eigengemaakte kip-kerrysalade en de andere helft besmeerd met
eigengemaakte eiersalade
Baguette Milaan Halve baguette belegd met eigengemaakte
krabsalade, gegarneerd met plakjes zalm en ei
Volkoren Bol Monaco Volkoren bol belegd met filet américan
gegarneerd met ei (uitjes in een schaaltje los erbij)
Milanobroodje Istanboel Licht gekruid wit broodje belegd met
serranoham, gegarneerd met komkommer en een hoedje met pesto
Baguette Alicante Halve baguette waarvan de ene helft belegd met
eigengemaakte tonijnsalade en de andere helft belegd met filet
américan, gegarneerd met ei en paprika
(uitjes in een schaaltje los erbij)
Baguette Oost West Thuis Best Halve baguette belegd met een
warme gehaktbal, geserveerd met een schaaltje
mosterdsaus van eigen fabrikaat
Italiaanse Bol Lyon Italiaanse bol belegd met warme kipfilet op een
bedje van sla, geserveerd met een schaaltje sweet chilisaus
Milanobroodje Venetië Licht gekruid wit broodje belegd met
rundercarpaccio, geheel afgemaakt met geraspte kaas,
kappertjes, pijnboompitten, olijven en een hoedje met kruidenkaas
Baguette Santé Halve baguette belegd met ham, kaas, sla,
komkommer, tomaat en ei
Volkoren Bol aux fruits de mer Volkoren bol belegd met een laagje
zalmsalade, zalmsnippers en IJslandse garnalen, voorzien van
cocktailsaus (meerprijs Hollandse garnalen € 0,95)
Milanobroodje du fromage Licht gekruid wit broodje belegd met
pesto, sla, mozzarella, tomaat en olijven
Baguette Lima Halve baguette belegd met kruidenkaas
Italiaanse bol de la ferme Italiaanse bol belegd met ham,
huzarensalade, gekookt ei en mayonaise
Volkoren Bol Lugano Volkoren bol belegd met geitenkaas en
honing op een bedje van sla
Al onze broodjes worden standaard geserveerd met een frisse salade.

4,40
4,95
4,95
5,35
5,85
6,35
5,50
6,95
5,95
6,95
5,50
6,35

6,35
5,95
6,35
6,95
5,95
6,75
6,35
4,95
5,95
5,95

Soepen
Soep van de dag (geserveerd met brood)
Uiensoep (geserveerd met brood en een schaaltje geraspte kaas)

4,15
4,15

Tosti’s
Tosti ham kaas Tosti uit de oven met ham en kaas met aan de
bovenkant een plak gesmolten kaas
Tosti Hawaï Tosti uit de oven met ham en kaas met aan de bovenkant
een plak gesmolten kaas en een schijf ananas
Tosti Braga Tosti uit de oven met ham, kaas en tomaat met aan de
bovenkant een plak gesmolten kaas
Tosti ShowPain Tosti uit de oven met salami en geitenkaas met
aan de bovenkant een plak gesmolten kaas
Tosti Mistral Tosti uit de oven met serranoham, brie en walnoot met
aan de bovenkant een plak gesmolten kaas

3,35
3,60
3,85
5,15
5,95

Al onze Tosti’s worden standaard geserveerd met een frisse salade
en een zakje currysaus.

9,95

9,95
9,95

9,95
8,95
9,95

Al onze Speciale Gerechten worden standaard geserveerd met een frisse salade.

Maaltijd Salades

Kindermenu
Croissant Pino croissant met 2 knakworstjes en zakje mosterd en
curry
Croissant Bert croissant met kuipje jam
Croissant Ernie croissant met 2 plakjes ham of een plak kaas
Baguette Tommy 1/3 baguette met naar keuze ham of kaas
Poffertjes 10 poffertjes geserveerd met boter en poedersuiker
Poffertjes XL 15 poffertjes geserveerd met boter en poedersuiker

Club Sandwich Licht geroosterd brood, 4 laags met o.a. sla, tomaat,
katenspek, kaas, eiersalade, komkommer, remouladesaus, gerookte
kiprollade en chips (geserveerd met een schaaltje cocktailsaus)
Club Sandwich aux fruits de mer Licht geroosterd brood, 4 laags
met o.a. sla, tomaat, gerookte zalm, zalmsalade, komkommer,
krabsalade, gekookt ei en chips (geserveerd met een schaaltje
cocktailsaus)
Club Sandwich Granada Licht geroosterd brood, 4 laags met o.a.
pesto, sla, tomaat, kruidenkaas, komkommer, serranoham, ananas,
walnoot en chips (geserveerd met een schaaltje cocktailsaus)
Pain de mer Italiaanse bol gevuld met IJslandse garnalen en
zalmsnippers, voorzien van een hoedje met kruidenkaas en
geserveerd met een schaaltje cocktailsaus
(meerprijs Hollandse garnalen € 3,00)
Italiaanse Bol Verona Italiaanse bol gevuld met zalmsnippers, surimi
en gekookt ei (geserveerd met een schaaltje cocktailsaus)
Rundercarpaccio Gegarneerd met jonge geraspte kaas,
pijnboompitjes, kappertjes, olijven en walnoten
(geserveerd met een mandje brood en kruidenkaas)

2,95
2,75
3,25
3,25
3,00
4,25

Salade Roma Salade met o.a. sla, wortel, ui, ei, tomaat, komkommer,
walnoot en geitenkaas, overgoten met honing
8,95
Salade ShowPain Salade met o.a. olijf, paprika, sla, wortel, ui, ei, tomaat,
komkommer en pikante feta kaas op oliebasis, gegarneerd met
geraspte kaas en pijnboompitten
8,95
Salade Madrid Salade met o.a. sla, wortel, ui, ei, tomaat, komkommer,
zalmsnippers, tonijn en IJslandse garnalen, gegarneerd met
pijnboompitten (meerprijs Hollandse garnalen € 1,50)
8,95
Salade Paris Salade met o.a. sla, wortel, ui, ei, tomaat, komkommer
serranoham en walnoten
8,95
Alle salades worden geserveerd met een mandje brood en boter.

Warme Gerechten
Napoli formidable Halve baguette belegd met kaas, ham, salami en
ananas, warm uit de oven
Rue de Baguette Halve baguette belegd met brie, ham en geraspte
kaas, warm uit de oven
Cannes Italiaanse bol gevuld met kalfsragout en een hoedje met
kruidenkaas
Extravaganza Halve baguette belegd met salami, kruidenkaas en
geraspte kaas, warm uit de oven
Baguette Rhodos Halve baguette belegd met geitenkaas, ananas,
honing, walnoten en pijnboompitten, warm uit de oven
Hamburger Volkoren bol belegd met ijsbergsla, voorzien van een
hamburger met een plak gesmolten kaas, geserveerd met chips en
een schaaltje speciaalsaus
Al onze Warme Gerechten worden standaard geserveerd met een frisse salade.

7,95
7,95
7,95
7,50
7,50
6,95

