
SOEPEN

TOMATENSOEP A LA COMIGO 
kip | prei | taugé

MOSTERDSOEP 
spekjes | bosui

SOEP VAN HET SEIZOEN 
vegetarisch

BISQUE 
kreeftensoep

6,00

6,00

6,00

8,00

CLUBS

BRIOCHE GEROOKTE KIP
gerookte kip | bacon | avocado | tomaat 
eiersalade  | cocktailsaus 

CLUB SANDWICH KIP
tomaat | komkommer | ei | gebakken spekreepjes | dressing

CLUB SANDWICH ZALM
bieslook roomkaas | komkommer | rode ui | mosterd-dille

CLUB SANDWICH SERRANO
serranoham | brie | pijnboompitjes
huisgemaakte tomaten tapenade 

BROODJE RUNDERCARPACCIO (WIT-SPELT-MEERGRANEN)
grana padano | zongedroogde tomaatjes | pijnboompitjes
truffelmayonaise

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

TERRAS  •  LUNCH  •   BORREL  •   CHURRASCARIA  •   SOLEX TOURS

COMIGO
TERRAS  •  LUNCH  •   BORREL  •   CHURRASCARIA  •   SOLEX TOURS

COMIGO

PANINI’S

PANINI SERRANOHAM
Old Amsterdam kaas | bosui | pesto 

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

PANINI BRIE
walnoten | honing

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

PANINI KIP
kip piri piri | rode ui | kaas | tomatentapenade 

PANINI MOZZARELLA
tomaat | verse basilicum | mozzarella | pesto 

PANINI HAWAÏ
ham | kaas | ananas

PANINI TONIJN
groene olijf | rode ui | tomaat | kaas

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

6,50

7,50

SPECIALS

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

SPARERIBS (550 gram)
cranberry kool salade  | friet | mayonaise

PUNTZAK FRIET
met mayonaise

BROOD
met aioli | truffelmayonaise | pesto | tomatentapenade

FRISSE SALADE
sla | komkommer | cherry tomaat | spekjes | ei 
rode ui met vega green dressing

14,50

17,50

3,50

6,00

4,50

ONZE 
FAVORIET!

ELKE DAG VAN DE WEEK !

TAKE AWAY

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

huisgemaakte soep, burger of een verse salade. 

BEL OF MAIL ONS EN PLAATS UW BESTELLING:

T:  040 283 14  10   •   E :  INFO@COMIGO.NL
Park 25, Nuenen, vlakbij Eindhoven

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


