
Onze lunchkaart
Food drinks and a bite of... Karma!                                                        Karma 

HET Voorprogramma
Griekse yoghurt met muesli, noten, blauwe bessen, honing, kaneel & banaan € 4,50
Taart van Hester, laat u verrassen! € 2,75
Koffie of thee compleet met Deventer koeklikeur & zoete lekkernijen € 6,-

De hoofdact
Clubsandwich met serranoham, kaas, bacon, ei, avocado, frisse sla & kerrie mayonaise  € 6,-
Clubsandwich met zalm, dille créme, komkommer, rode ui, avocado & frisse sla € 6,-
Clubsandwich met geitenkaas, frisse sla, zongedroogde tomaatjes, walnoot, zwarte olijf, 
honing & eventueel met bacon (v)  € 6,-
Speltbroodje blauwaderkaas, kiemen, pastrami, appelstroop & rucola  € 6,-
Uitsmijter van drie eieren op boerenbrood met ham & kaas  € 7,50
Verse soep van de dag met een speltbroodje & boter € 5,-
Twee rundvleeskroketten op brood   € 5,50

Tosti’s 
Ham & kaas  € 3,50
Pesto, ham, kaas & gebakken ei  € 4,50
Brie, noten & honing   € 4,50
Zalm, brie, rode ui & kappertjes  € 4,50

SaladeS
Frisse sla verrijkt met avocado, komkommer, rode ui, zongedroogde tomaatjes,                           Mini  € 5,-
olijfjes, bacon, walnoot & warme honing. Geserveerd met boerenbrood & boter                           Maxi  € 9,-

Frisse sla verrijkt met zalm, quinoa, kiemen, avocado, rode ui, kappertjes, zwarte olijf, zon-          Mini  € 5,-
gedroogde tomaatjes & mayonaise ansjovis dressing. Geserveerd met boerenbrood & boter          Maxi € 9,-

Specials!
De Schouwburger  
Lekkere eigengemaakte hamburger van rundergehakt met sla, tomaat, augurk, 
bacon, cocktailsaus, ui en een gebakken ei  € 7,50

De vegetariër
Broodje falafel, met frisse sla, rode kool, groene peper, feta, tomaat & saus naar keuze (v)  € 7,50

Tapainadas, lekker bij de borrel!
Spaanse tapas met een Franse slag, geserveerd met Hollandse liefde. € 9,95

Elke Woensdag gehaktdag!
Ons beroemde broodje bal van de kar!  € 3,-

Kom flexwerken!
Gebruik maken van 
onze WIFI-hotspot?

toegangspunt: 
HOTSPOT

wachtwoord: 
@hotspotds

            Facebook.nl/kar-ma   
            drink&m’eat me  
            
            karmadeventer.nl

  We like your like!!!

Gratis flexwerken
op een fijne werkplek? 

Wij verzorgen de
lekkere trek!

Allergenen informatie aanwezig.
Indien gewenst, vraag ons hiernaar.

Thee  € 2,20
Verse muntthee  € 2,50
Koffie  € 2,20
Cappuccino  € 2,40
Latte macchiato  € 2,60
Warme chocomelk € 2,60

Melk, karnemelk € 2,20
Vers geperste jus d’orange € 3,00
Frisdrank  € 2,20
Chocomelk, Fristi, Ice Tea, Rivella  € 2,40
Grolsch van de tap € 2,50
Huiswijn wit, rood of rosé  € 3,50

Ruimte huren?
Inclusief koffie en thee 
voor slechts € 5,- p.p.p.u.

Vergadering?
Wij verzorgen graag uw
luncharrangementen!

Dranken

vrijdag ArteZ 
lunchconcert
Elke week weer een andere
verrassing aan de kar!

Tip!

Stel je eigen 
lunch samen! 
Bij voldoende gasten mogelijk.

Keuze uit diverse broodjes, beleg, 
kroket, verse soep, rauwkost, fruit, 
melk & karnemelk!          € 7,50




