LEKKERE MOMENTEN
TEGEN EEN ZACHTE PRIJS

EEN SELECTIE VAN ONZE RECEPTEN

SALaDEs
MONACO •
		GENOVA ••••
IKARIA •••
VISO ••••
LIGURIA
LA NAPOULE •
LAS VEGAS

BroOdjES

LUCA •
JOHN •
ALVAR •
ALEANDRO •
		
PETITE LILY •
LOUISE
DARIUS •

Tabouleh, gerookte zalmforel, dille
Groene linzen, erwten, artisjok
Geroosterde aubergine, rosmarino, tomaat, courgette
Hummus van erwten, wortelen raz-el-hanout, boekweit, edamame bonen
Linguine, gekookte ham zonder toegevoegde nitriet, Grana Padano, notensla
Gebraden Vita® kip, tarwegries, gedroogde tomaat, komkommer, rozijn
Vita® gebraden kip, Grana Padano, kerstomaat, bio* crouton

5,95€
4,80€
4,80€
8,40€
8,20€
8,20€
7,90€

Bio* stokbrood, tomaat, mozzarella, tapenade
Bio* stokbrood, rundstartaar, fijne krulsla
Stokbrood, Emmental, tomaat, mimosa eieren
Bio* fluitbrood met rozijnen en walnoten, Brie
Bio* briochebrood, Emmental, tomaat
Moutbrood, gekookte ham zonder nitriet, Comté AOC
Bio* fluitbrood met rozijnen en walnoten, geitenkaas, aubergine met harissa

5,40€
5,40€

Een slimMe start
Het
ontbijt

5,00€

Met bio* brood, boter, peterselie en bio* croutons
Brie-spinazie, Zucchini-salmon, Aubergine-tomaat-geit... 
MSC** kabeljauw
, , erwtenmousseline, koraallinzen
Duo van rijst en falafel, auberginecompote op z’n Oosters
Risotto van kleine spelt, peper, tomaat en tijm tapenade, Grana Padano
PIADINA

4,80€			
4,80€
5,20€			
5,20€

HEB JE HIEROP GELET?

4.80€

SALADES

5,20€
10,40€
9,20€
9,20€
à partir de 3,50€

BROODJES

Desserts **
TAARTEN
Cheesecake speculoos, Chocolade moelleux, Abricoos-rozemarijn, Braam-verbena...
BIO* BROWNIE • met chocolade - BIO* MUFFIN* met appel
FRUITSALADE ••••
BIO* YOGHURT*
Vanille, bosbessen, vijgen...
KLEINE BIO* GEBAKJES EN GLAASJES



vanaf 4,60€
2,40€
4,80€
2,55€

ZAV - NL

U vindt onze volledige kaart op EXKi.com

WARME
SCHOTELS

vanaf 2,50€

Koffies ew DranKen **

BIO* EN FAIRTRADE KOFFIE Espresso, Latte, Cappuccino, ...
FRAPPÉS
Koffie, Cappuccino, Belgoccino®, Mocaccino, Coconut
FEEL GOOD DRINKS
Ginseng Coffee, Curcuma Bio* Golden Latte, Matcha Bio* Latte (warm of frappé)
THEES EN KRUIDENTHEES Selectie Palais des Thés en Yogi Tea
GREEN SMOOTHIES
Vers fruit, spinazie, verse kruiden
SAP
Vers fruitsap, Smoothies & Koudgeperst groentesap
FRUIT & TEA
Vers fruit, Hammamthee

Een grote boterkoek
+ een bio* en fairtrade koffie
of een (bio* kruiden-) thee
of een glas vers fruitsap

5,80€				

WarMe SchoteLs
SOEPBAR 	
GROENTETAARTEN
SORMIOU ••••
CASABLANCA •••
ADANA •
PASTILLA, EMPANADAS,

Voor 11:00

DESSERTS
vanaf 2,50€
vanaf 4,50€
vanaf 3,60€
vanaf 2,90€
5,50€
vanaf 3,90€
vanaf 5,50€

VEGAN Gerechten die geen dierlijke
producten of bijproducten bevatten.

		 •
VEGETARISCH Gerechten zonder
••••
vlees, noch vis. De recepten kunnen
wel eieren, melkproducten en kazen
•• •
met traditioneel stremsel bevatten.
••••
		 •
LOW LACTOSE Gerecht op basis van
ingrediënten zonder melk. Maar omdat
Luca
•
in de keuken ingrediënten met melk
John
			•
worden gebruikt, kan het gerecht toch
Alvar		
•
sporen van melk bevatten.
Aleandro		
•
LOW GLUTEN Gerecht op basis van
Petite Lily
•
glutenvrije ingrediënten. Maar omdat
Darius		
			
•
in de keuken ingrediënten met gluten
worden gebruikt, kan het gerecht toch
Sormiou
••••
sporen van gluten bevatten.
Casablanca
•• •
Adana
•
OOK DIT IS BELANGRIJK!
Piadina		
••
Bij EXKi kiezen we onze producten en leveBio brownie		 • •
ranciers zorgvuldig uit om jou evenwichtige
Fruitssalade
gerechten te bieden en tegelijk onze impact op
••••

Monaco
Genova
Ikaria
Viso
La Napoule

* Meer keuze en info in onze restaurants. Vraag
meer inlichtingen bij één van onze medewerkers.

de planeet te beperken. We kopen bijvoorbeeld
kabeljauw uit duurzame visvangst (met het
MSC-label – zie www.msc.be) en respectvol
gekweekte Vitakip® (zie www.vitaproject.be).

De allergenen staan in hoofdletters of in een vet lettertype afgedrukt op het productlabel of op de overeenstemmende verkoopaffiche. Sommige recepten warme dranken of frappés bevatten melk. Deze zijn
ook verkrijgbaar met bio sojadrink of bio haverdrink - Voedingsanalyse en allergenen beschikbaar op
www.EXKi.com of bij onze medewerkers. Al onze prijzen zijn in euro en incl. BTW, geldig in onze restaurants
Brussels Airport Landside. De kaart kan variëren en is niet contractueel afhankelijk van de beschikbaarheid
en marktprijzen. * De biologische ingrediënten zijn gecertificeerd door Certisys - BE-BIO-01.
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