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LEKKER  LUNCHEN EN D INEREN BIJ  COMIGO

U bent bij ons aan het juiste adres voor zowel
een heerlijke clubsandwich, een smakelijke

huisgemaakte soep, hamburger of een verse salade. 

U bent van harte welkom op ons terras, 
in de serre of het restaurant.

Wij zijn 7 dagen per week geopend.

G EZELLIG HEID  KENT GEEN TIJD
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SPECIALS

PICANHA BURGER  (200 gram)
australische 120 dagen ‘grain fed’ 100% rundvlees | cheddar 
tomaat | witte ui | friet | mayonaise | BBQ- of jalapeno saus

TRUFFEL BURGER  (200 gram)
50% rundvlees, 50% varkensvlees | tomaat | Grana Padano
truffelmayonaise  | friet | mayonaise

CLASSIC BURGER  (160 gram)
50% rundvlees, 50% varkensvlees  | tomaat | spek | rode ui
Beemster kaas | spiegeleitje | friet | mayonaise

KIP BURGER  (160 gram)
100% kipfilet | bacon | cheddar | tomaat | avocado
orange dressing | friet | mayonaise

ZALM BURGER  (160 gram)
100% zalm | rode ui | peterselie | tomaat | avocado 
citroenmayonaise  | friet | mayonaise

SPARERIBS
frisse salade  | friet | mayonaise

KIP SATÉ
frisse salade  | kroepoek | friet | uitjes | mayonaise

VARKENSHAAS SATÉ
frisse salade  | kroepoek | friet | uitjes | mayonaise

SCHNITZEL
frisse salade  | friet | mayonaise

14,50

13,50

12,50

12,50

13,50

16,50

14,50

15,50

13,50

SALADES

DU BOEUF
diamanthaas reepjes | bosui | spekjes | taugé | sesam
licht pikante honing-ketjap saus

WARME KIP
spekjes | ananas | honing-mosterd dressing

RUNDERCARPACCIO
Grana Padano | zongedroogde tomaat | pijnboompitjes
truffelmayonaise  of basilicumpesto 

BRIE
warme brie in een krokant jasje van panco met honing en noten 
gefrituurd  | cherry tomaat

TONIJN
groene olijf | rode ui | sesam | wasabi mayonaise 

GAMBA’S
rode ui | sesam | pittige dressing van teriyaki en sambal

GEITENKAAS
spekjes | honing | walnoot | honing-mosterd dressing

13,50

11,50

12,50

11,50

11,50

13,50

11,50

 homemade
Wij streven naar verse, huisgemaakte maar vooral lekker smakelijke creaties. 
Heeft u een voedselallergie? Meld dit ons! Dan zoeken we een passende oplossing.
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‘s Avonds zijn wij een CHURRASCARIA,

een BBQ restaurant waar u kunt

genieten van een ‘ALL YOU CAN EAT’ 

concept. Vlees, vis en fruit worden

aan tafel geserveerd! Zie onze SPECIALE 

BBQ-kaart.

Iets te vieren? Verjaardag, bedrijfsfeest of iets 
anders met een groep? Ga er dan eens op uit 

met de SOLEX. We hebben diverse tochten 
uitgezet zowel overdag als ‘s avonds.

Daarna lekker borrelen op het terras van 
COMIGO of samen genieten van de BBQ in 

onze CHURRASCARIA.
Kijk ook op: solexverhuurnuenen.nl

BBQ in onze CHURRASCARIA
Kijk op de kaart voor de mogelijkheden.

ONTBIJT

KOFFIE & TAART

BORREL & BITES

LUNCH

SPECIALS



SOEPEN

TOMATENSOEP A LA COMIGO 
kip | prei | taugé

MOSTERDSOEP 
spekjes | bosui

SEIZOEN SOEP 
vegetarisch

BISQUE 
kreeftensoep

KLEIN SOEPJE
i.c.m. lunchgerecht (m.u.v. BISQUE)

6,00

6,00

6,00

8,00

4,00

BROODJES & ZO

RUNDERCARPACCIO
Grana Padano | zongedroogde tomaatjes | pijnboompitjes
truffelmayonaise 

TONIJNSALADE 

KRABSALADE 

QUATTRO VAN VIS 
bisque | 3 kleine broodjes met tonijnsalade | krabsalade | zalm

HETE KIP
champignons | paprika | bosui | taugé | rode peper 
afgeblust met milde chili-saus

WARME BEENHAM
witte ui | champignons | honing-mosterd dressing

KIP HAWAÏ
gebakken kipfilet reepjes | ananas | champignons 
honing-mosterd dressing

PULLED PORK
receptuur van BBQ kampioen Jord Althuizen:
coleslaw  | BBQ soja saus  | sesamzaadjes

12-UURTJE COMIGO
tomatensoepje  | 3 sneetjes brood | kaas | ham | gebakken ei
van Dobben of rundvlees kroket | eiersalade 

12-UURTJE DE LUXE
tomatensoepje  | 3 sneetjes brood | zalm | rundercarpaccio 
truffelmayonaise  | kappertjes | garnalen kroket

10,50

8,50

8,50

10,50

9,50

8,50

8,50

10,50

10,50

13,50

PANINI

SERRANOHAM
Old Amsterdam kaas | bosui | pesto 

BRASIL
salami | groene olijf | rode ui | tomaat | spek | kaas

BRIE
walnoten | honing

COMIGO
zalm | geitenkaas | tomaat | bosui | verse basilicum | pesto 

KIP
piri piri | rode ui | kaas | tomatentapenade 

MOZZARELLA
tomaat | verse basilicum | mozzarella | pesto 

HAWAÏ
ham | kaas | ananas

TONIJN
groene olijf | rode ui | tomaat | kaas

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

6,50

7,50

UIT DE FRITUUR

TWEE VAN DOBBEN KROKETTEN
keuze uit wit/bruin brood of friet

TWEE RUNDVLEES KROKETTEN
keuze uit wit/bruin brood of friet

PUNTZAK FRIET MET MAYONAISE

VOOR DE ALLERKLEINSTE
frikandel | kroket of kipnuggets | friet | mayonaise | appelmoes

8,00

8,00

3,50

5,00

PANNENKOEKEN

NATUREL 

ROZIJNEN 

SPEK OF KAAS 

SPEK EN KAAS 

PULLED PORK 
bosui | paprika | rode peper | kaas | BBQ saus 

NUTELLA 

KERSEN 

AARDBEIEN  (seizoen)

SLAGROOM 

6,00

7,00

7,00

8,00

10,00

7,00

7,00

9,00

1,00

CLUB SANDWICH COMIGO

BRIOCHE ‘GEROOKTE KIP’
bacon | avocado | tomaat | eiersalade  | cocktailsaus 

KIP
tomaat | komkommer | ei | gebakken spekreepjes | dressing

ZALM
bieslook roomkaas | komkommer | rode ui 
sesamzaadjes | mosterd-dille

SERRANOHAM
brie | pijnboompitjes | tomatentapenade 

11,00

11,00

11,00

11,00

TOSTIE

HAM EN/OF KAAS

HAWAÏ
ham | kaas | ananas

ZALM
brie | pesto

SERRANOHAM
Old Amsterdam kaas | tomatentapenade 

PIKANT
salami | rode ui | tomaat | kaas | sambal

4,00

4,50

6,00

6,00

6,00

UITSMIJTERS

HAM EN/OF KAAS OF SPEK

COMPLEET
ham | kaas | spek | tomaat | champignons

RUNDERCARPACCIO
Grana Padano | pijnboompitjes | zongedroogde tomaatjes

OMELET COMIGO
zalm en/of geitenkaas | bosui | tomaat

BOERENOMELET
ham | kaas | witte ui | spek | tomaat | champignons

8,00

9,00

10,00

10,00

10,00
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