
Ambachtelijke 
croquetten naar oud 
Haags recept met 
lokaal weidegang 
rundvlees.

Downtown Favorites
Lunchplank to Share (voor 2 personen)
Klein aardappelsoepje, Hollandse garnalenkroketje, 
Mexicaanse tostada met pulled chicken en desem 
vloerbrood

€ 13,50
p.p.

Crunchy salmon € 6,95
Focaccia met roomkaas, gerookte zalm, 
komkommer en gemengde sla

Pastrami NY Styler € 8,95
Pastrami met truffelmayonaise, rucola, augurken 
(pickles), mosterd en desem vloerbrood

Cheery Avocado (vegan) € 7,95
Avocado hummus en geroosterde groenten met 
desem vloerbrood

Carpaccio in de Boxx € 8,95
Carpaccio, rucola, basilicum dressing, 
pijnboompitten, Parmezaanse kaas en desem 
vloerbrood

BLT met een C’tje
Boerenbrood met bacon, sla, tomaat, oude kaas en 
truffelmayonaise € 7,95

Brain Booster € 9,95
Trio van gerookte zalm, gamba’s en huisgemaakte 
tonijnsalade met gemengde sla, desem vloerbrood 
en Brainbooster saus

Lunchboxx Specials Warm
Kip Bombay € 6,95
Gebraden kipfilet op desem vloerbrood met 
gemengde sla, champignons, paprika, rode ui en 
chili saus

Lunchboxx 12-uurtje € 12,95
Drie toppers op rij: Warm vlees, Kroket en  
Gebakken ei met boerenbrood

Warme beenham € 5,95
Warme beenham op desem vloerbrood met 
huisgemaakte honingmosterd saus

Boxxball € 6,95
Gesneden gebraden gehakt met Lunchboxx saus 
op desem vloerbrood met gemengde sla, rode ui en 
augurk

2 kroketten op desem vloerbrood € 7,95
100% weiderundvlees kroketten van de Haagsche 
Croquetterij

Boxx-ti viande € 8,95
Dubbeldekker tosti met pesto, salami, roomkaas, 
geraspte kaas en een gebakken ei. 
(Ook in vega verkrijgbaar)

Voor de grotere trek
Binckburger € 12,95
Hamburger geserveerd op een Italiaanse bol met 
huisgemaakte Mediterrane tomatenchutney, 
een gebakken eitje, kaas, tomaat en rode ui met 
Vlaamse friet & mayonaise

Kipsaté De Lunchboxx € 12,95
Huisgemaakte kipsaté van kippendijenvlees en 
Vlaamse friet

Thai-Twister Gamba € 11,95
Pittige Gamba’s met noedels en verse 
roerbakgroenten

Thai-Twister Chicken € 10,95
Kruidige kipfilet met noedels en verse 
roerbakgroenten

Oosterse wrap met kip € 9,95
Wrap gevuld met gekruide kip, Oosterse groenten, 
Lemon gras en mangochutney  
(ook in vega verkrijgbaar)

Pasta pesto met kip € 9,95
met champignons, paprika, courgette, rucola en 
Parmezaanse kaas

Pannenkoeken
Pannenkoek naturel € 5,00
Extra topping kaas, beenham of bacon per stuk € 1,00
Pannenkoek appel - kaneel € 7,00

Eiergerechten
Alle eiergerechten worden standaard geserveerd 
met desem vloerbrood

Uitsmijter / Omelet € 5,95
Extra topping kaas, beenham of bacon per stuk € 1,00

Uitsmijter Lunchboxx DownTown € 9,95
extra grote uitsmijter met ham, kaas, fricandeau en 
bacon

Boerenomelet € 7,95
Extra topping kaas, beenham of bacon per stuk € 1,00

Soep
Huisgemaakte tomatensoep € 5,50

Soep van de dag € 5,50

(Maaltijd)Salades
Chicken Salad € 15,00
Gemengde salade met pulled chicken, 
sojabonen, noten & zaden en sesamdressing

Thai-beef Salad € 12,50
Gemengde salade met pittige biefstukreepjes, 
komkommer, paprika, cashewnoten en chilisaus

Gamba Salad € 15,00
Gemengde salade met gamba’s, komkommer, 
mangochutney en Thaise sojadressing

Veggie Salad € 9,95
Gemengde salade met mozzarella, 
huisgemaakte tomatenchutney, 
pijnboompitten en basilicumdressing

Geitenkaassalade € 12,50
Gemengde salade met geitenkaas, bacon, 
pijnboompitten, honing en Lunchboxx saus.

Panini
Panini Royal € 4,95
Panini met ham en kaas

Panini Funky Chicken € 5,95
Panini met gebraden kipfilet en  
huisgemaakte tomatenchutney

Panini Caprese € 4,95
Panini met tomaat, mozzarella en groene pesto

Panini Creamy Salmon € 6,95
Panini met zalm en zachte roomkaas

Panini Provence € 5,95
Panini met brie, bacon, huisgemaakte 
tomatenchutney, pijnboompitten en rucola

Voor de kleine trek
Kinderpannenkoek € 3,00
Tosti’s  vanaf € 3,95

Kroket los van de Haagsche Croquetterij  
met mosterd € 2,00
Broodje kroket 100% weiderundvlees van  
de Haagsche Croquetterij met mosterd € 2,95
Broodje rendang kroket 2.2 van  
de Haagsche Croquetterij € 4,95

Broodje Frikandel met curry € 2,95
Chicken chunks (6 stuks) met chilisaus € 7,50

Vlaamse Friet met mayonaise, ketchup of curry € 2,95
Vlaamse Friet met satesaus € 3,25
Vlaamse Friet met kipnuggets (6 stuks) € 5,00




