
Mixx’s soepen

Toscaanse tomatensoep met kip 4,75 
met 3 stukjes stokbrood en kruidenboter  

Bospaddenstoelensoep 4,75
met 3 stukjes stokbrood en kruidenboter

Gele paprikasoep 4,75
met 3 stukjes stokbrood en kruidenboter  

Mixx’s hartige tussendoortjes

Warm worstenbrood eigen receptuuur 2,75 
Muffin	 3,25

Mixx’s koude dranken

Capri Sun   1,35 
Water: Blauw, Rood   1,85

Blikjes
Coca Cola(zero), Fanta; Sinas - Cassis, Sprite,
Fernandes; rood, blauw, geel, groen), Aquarius
Lipton ice tea; Green & Sparkling
Fuze tea; Black tea peach & Mango-kamille 2,25 
Chocomel, Fristi   2,50 
Red Bull (light)   3,00

Verse jus d’orange  0,25L 3,00
Halfvolle melk  0,50L 2,00

Mixx’s warme dranken

Thee   2,00
Koffie,	espresso	 	 	 2,00	
Cappuccino, Chocolademelk  2,25
Koffie	verkeerd	 	 	 2,50	

WIJ ZIJN ER VOOR JOU
Het is mogelijk om aan te geven 
wat jij allemaal wel en niet op je 
broodje wilt, hier doen wij niet 
moeilijk over. Heb jij een hekel 
aan een ingrediënt maar lijkt de 
rest van het broodje jou heerlijk? 
Geen probleem! Speciaal voor 
jou passen we onze broodjes 
aan zodat zij voldoen aan jouw 
wens.

ALTIJD VERS
De juiste ingrediënten zijn in 
huis om de meest gezonde 
broodjes voor jou klaar te 
maken. Wij zijn ervan overtuigd 
dat het maken van broodjes 
en salades echte ambacht is. 
Daarom maken wij een groot 
deel van de producten vanaf 
de basis zelf.

CATERING
Naast onze reguliere service, 
leveren wij ook een bedrijven-
service. Wil je een volledig 
verzorgde bedrijfslunch? Geen 
probleem, ook dat is mogelijk 
bij Mixx. Wij komen graag langs 
om de wensen omtrent de 
lunch te bespreken en af te 
stemmen op het personeel.

MenukaartMenukaart
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Mixx’s 
stokbrood met 

2 gebakken 
eieren

Neutraal
€ 5,00

Mixx’s 
stokbrood met 

2 gebakken 
eieren

Rosbief
€ 6,00

Mixx’s 
stokbrood met 

2 gebakken 
eieren

Kaas en/of 
ham

€ 5,50

Mixx’s 
stokbrood met 

2 gebakken 
eieren

Kaas en/of 
bacon
€ 6,00



Mixx’s koude broodjes
Alle broodjes belegd met kropsla

Rosbief van slagerij Le -Jeune 5,00
Rosbief speciaal van slagerij Le -Jeune 6,50
Met Amsterdamse ui, gefrituurde uitjes en Mixxsaus

Rosbief Deluxe van slagerij Le -Jeune 6,50
Met gebakken ui, champignons, parmezaanse kaas
en truffelmayonaise

Filet americain 5,50
Met rode ui naar keuze

Filet americain martino 6,25
Met augurk, rode ui en martinosaus 

Filet americain speciaal 6,25
Met ei en Mixxsaus

Gerafelde kip 6,25
Met tomaat en saus naar keuze

Carpaccio van slagerij Le -Jeune 6,50
Met rucolasla, zongedroogde tomaatjes, pijnboompitjes,
Parmezaanse kaas en naar keuze carpacciosaus of truffelmayonaise

BLT 5,50
Met bacon, tomaat en cocktailsaus 

Boerensmoske 6,00
Met tomaat, ei, bacon en licht pittige saus

Kip bacon kaas 6,00
Met tomaat en saus naar keuze

Surf en turf 7,50
Met rosbief, zalmtartaar en saus

Kip ei bacon 6,00
Met	gerookte	kipfilet,	eisalade	en	bacon

KBT 6,25
Met	gerookte	kipfilet,	bacon,	tomaat	
en truffelmayonaise

Mixx’s 
maaltijdsalade

Gerookte
zalm

€ 9,00

Mixx’s 
maaltijdsalade

Gerookte
kip

€ 9,00

Mixx’s 
maaltijdsalade

Kaas 
met noten

€ 9,00

Mixx’s 
maaltijdsalade

Carpaccio
€ 9,00

Mixx’s 
maaltijdsalade

Hete kip
€ 9,00

Mixx’s warme broodjes

Mixx’s hete kip hawai 6,50
Met ananas en romige kerriesaus

Mixx’s hete kip speciaal 7,00
Met uien, champignons en pittige saus

Warm vlees 6,00
Met saus naar keuze

Mixx’s warm vlees 6,50
Met uien, champignons en saus naar keuze

Mixx’s huisgemaakt gehakt 6,00
Met saus naar keuze

Mixx’s kipshoarma 6,50
Met	gekruid	kippenvlees	en	knoflooksaus

Mixx’s kipsaté 6,75
Met taugé, satésaus en gefruite uitjes

Frikandel 4,25
De beste kwaliteit frikandel van 150 gram

Bourgondiër 4,25
1 rundvleeskroket van 100 gram op een zachte bol

Mixx’s Bourgondiër 7,00
2 rundvleeskroketten van 100 gram

Mexicano  5,00
Met saus naar keuze

Mixx’s vegetarisch
Jong belegen kaas 4,50 
Old Amsterdam 5,00
Brie 5,00
Brie ananas 5,50
Brie honing/mosterd 5,50
Eisalade 4,75

Mixx’s gezond 
Kaas 6,00
Kaas en kip 6,00
Kaas en ham 6,00
Ham en kip 6,00

Mixx’s salades uit eigen keuken
Crabsalade 5,50
Tonijnsalade 5,50
Pikante tonijnsalade 5,50
Zalmsalade 5,50

Gerookte zalm van Visspeciaalzaak Van Oursouw
Met ei en ravigottesaus 7,25
Met pijnboompitjes en kruidenkaas 7,25
Met komkommer en wasabimayonaise 7,25

Smoske 1,50
Maak van je broodje een smos 
met sla, tomaat, komkommer, ei en mayonaise 

Sausjes
Mixxsaus,	cocktailsaus,	knoflooksaus,	fritessaus,
samoerai, andalousesaus, hete kip saus 1,00
satesaus, truffelmayonaise  1,50
Saus apart in bakje 0,30

Mixx’s burgers 

Mixx’s smikkelburger 5,00
Van gekruid gehakt met sla, tomaat en licht pittige saus

Kiki’s burger 6,00
Van gekruid rundergehakt, tomaat en andalousesaus

Mixx’s crispy chicken burger 5,50
110	gram	kipfilet	met	sla,	tomaat	en	chickensandwich	saus

Mixx’s truffelburger 6,50
Van gekruid rundergehakt met sla, tomaat, 
rode ui en truffelmayonaise 

Mixx’s Vegaburger 6,00
Sla, tomaat, komkommer, cheddar, olijven met andalousesaus

Burger toppings per onderdeel 0,60
Cheddar kaas, ei, bacon

Standaard op een halve stokbrood, keuze uit wit of bruin
of een zachte witte reuzebol. 
Meerprijs Italiaanse bol. 0,30


