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Standaard op een half stokbrood, wit (W) of bruin (B)
Of een zachte witte reuzebol (ZB).

Mixx’s koude broodjes Alle broodjes zijn belegd met kropsla
Rosbief van slagerij Le -Jeune
Rosbief speciaal van slagerij Le -Jeune
Met Amsterdamse ui, gefrituurde uitjes en Mixxsaus
Rosbief Deluxe van slagerij Le -Jeune
Met gebakken ui, champignons, parmezaanse kaas en truffelmayonaise
Filet americain Met rode ui naar keuze
Filet americain martino
Met augurk, rode ui en martinosaus
Filet americain speciaal Met ei en Mixxsaus
Gerafelde kip Met tomaat en saus naar keuze
Carpaccio van slagerij Le -Jeune
Met rucolasla, zongedroogde tomaatjes, pijnboompitjes,
Parmezaanse kaas en naar keuze carpacciosaus of truffelmayonaise
BLT Met bacon, tomaat en cocktailsaus
Boerensmoske Met tomaat, ei, bacon en licht pittige saus
Kip bacon kaas Met tomaat en saus naar keuze
Surf en turf Met rosbief, zalmtartaar en saus
Kip ei bacon Met gerookte kipfi  let, eisalade en bacon
KBT Met gerookte kipfi  let, bacon, tomaat en truffelmayonaise

Mixx’s vegetarisch
Jong belegen kaas
Old Amsterdam
Brie
Brie ananas
Brie honing/mosterd
Eisalade

Mixx’s gezond 
Kaas
Kaas en kip
Kaas en ham
Ham en kip

Mixx’s salades uit eigen keuken
Crabsalade
Tonijnsalade
Pikante tonijnsalade
Zalmsalade

Gerookte zalm van Visspeciaalzaak Van Oursouw
Met ei en ravigottesaus
Met pijnboompitjes en kruidenkaas
Met komkommer en wasabimayonaise

Toevoeging smos    
Sla       , tomaat       , komkommer       , ei       , mayo  

Mixx’s warme broodjes
Mixx’s hete kip hawai Met ananas en romige kerriesaus
Mixx’s hete kip speciaal Met uien, champignons en pittige saus
Warm vlees Met saus naar keuze
Mixx’s warm vlees Met uien, champignons en saus naar keuze
Mixx’s huisgemaakt gehakt Met saus naar keuze
Mixx’s kipshoarma Met gekruid kippenvlees en knofl ooksaus
Mixx’s kipsaté Met taugé, satésaus en gefruite uitjes
Frikandel De beste kwaliteit frikandel van 150 gram 
Bourgondiër 1 rundvleeskroket van 100 gram op een zachte bol
Mixx’s Bourgondiër 2 rundvleeskroketten van 100 gram 
Mexicano Met saus naar keuze

Mixx’s burgers 
Mixx’s smikkelburger
Van gekruid gehakt met sla, tomaat en licht pittige saus
Kiki’s burger
Van gekruid rundergehakt, tomaat en tomaten-uiensaus
Mixx’s crispy chicken burger
110 gram kipfi let met sla, tomaat en chickensandwich saus
Mixx’s truffelburger
Van gekruid rundergehakt met sla, tomaat, rode ui en truffelmayonaise
Mixx’s Vegaburger
Sla, tomaat, komkommer, fetta, olijven met andalousesaus
Burger topping (per onderdeel)  
kaas       , ei       , bacon

Sausjes
Mixxsaus       , cocktailsaus       , knofl ooksaus       , 
fritessaus       , samoerai       , andalousesaus       , 
hete kip saus       , satesaus       , truffelmayonaise       ,
Saus apart in bakje

Mixx’s baguette gebakken ei
Neutraal: Baguette met 2 gebakken eieren
Kaas en/of ham: Baguette met 2 gebakken eieren
Kaas en/of bacon: Baguette met 2 gebakken eieren
Rosbief: Baguette met 2 gebakken eieren

Mixx’s maaltijdsalades  
Carpacciosalade
Gerookte kip salade  
Kaas-noten salade  
Gerookte zalm salade  
Hete kip salade 
Alle salades worden opgemaakt met
gemengde sla, tomaat, komkommer, 
ei, augurk, rauwe ui. incl stokbrood 
en kruidenboter. 

 uit eigen keuken

Kaas-noten salade  
Gerookte zalm salade  

W B ZB

W B ZB

Gerookte kip salade  
Kaas-noten salade  
Gerookte zalm salade  



Mixx’s soepen
Toscaanse tomatensoep met kip
Met 3 stukjes stokbrood en kruidenboter
Bospaddenstoelensoep
Met 3 stukjes stokbrood en kruidenboter
Gele paprikasoep
Met 3 stukjes stokbrood en kruidenboter

Mixx’s tussendoortjes
Warm worstenbrood eigen receptuuur 
Muffi n 

Mixx’s koude dranken
Capri Sun
Water Blauw       , rood
Blikjes
Coca Cola       , Coca Cola Zero       , Sprite       , 
Fanta: sinas       , cassis 
Fernandes: rood       , blauw       , geel       ,groen
Aquarius       , Chocomel       , Fristi       , Red Bull 
Fuze tea: sparkling       , peach       , mango-kamille
Beker Verse jus d’orange 0,25L
Beker Halfvolle melk 0,50L

Mixx’s warme dranken
Thee 
Koffi e, 
Espresso 
Cappuccino, 
Chocolademelk 
Koffi e verkeerd


