
 

 



 

 

Cadeautip!! 

Cadeaubon van 

Lunchroom Twenty Eight 

Verkrijgbaar in elk gewenst bedrag  

en onbeperkt geldig!! 

 



Beste “Twenty Eight”gast, 

 

Welkom bij Lunchroom Twenty Eight! We zijn blij u als gast te mogen 

ontvangen. 

Lunchroom Twenty Eight opende in 2012 haar deuren in Hoensbroek 

en wordt gerund door Jenny en Kit Yu Tsang. Samen zijn we al ruim 

40 jaar werkzaam in de horeca! We vinden het fantastisch onze 

zaak in Hoensbroek te hebben en genieten van de vele leuke    

contacten en reacties van onze gasten! 

Onze passie voor de horeca willen we laten zien door lekkere , vers 

bereide gerechten uit eigen keuken begeleid met een lekker drankje. 

Dit alles in een gezellige , ongedwongen sfeer en met persoonlijke  

bediening. 

Ook de kwaliteit van koffie vinden we zeer belangrijk en we zijn dan 

ook trots dat we u één van de beste koffies ter wereld mogen      

serveren , namelijk Caffé Costadoro. Dit Noord-Italiaanse       

familiebedrijf bestaat al ruim 125 jaar en combineert de     

eeuwenoude ambacht van het koffiebranden met de meest moderne 

technieken. 

De naam Twenty Eight is voor ons niet zomaar een naam, maar   

betekent voor ons “geluk”. 

We hopen dat u zich bij ons prettig zult voelen en wensen u een  

aangenaam verblijf bij Twenty Eight.  

 

smakelijk!! 



 

Ontbijt (tot 12.30 uur) 

 

 

Klein ontbijt:             €   5,95 

1 broodje (wit of bruin naar keuze), spiegeleitje met spek of 

omelet met spek, ham en kaas, boter en jam. Met een kopje 

koffie of thee en een klein glaasje jus d‘orange. 

 

 

Ontbijt:              €   8,65 

 1 wit broodje, 1 bruin broodje, 1 croissant, keuze uit een  

spiegeleitje met spek of omelet met spek of een pannenkoekje, 

diverse soorten hartig en zoet beleg, klein potje yoghurt met 

vers fruit, 1 kopje koffie of thee en 1 glas jus d’orange. 

 

 

Luxe ontbijt :             € 13,50 

 1 wit broodje, 1 bruin broodje, 1 croissant, keuze uit een    

spiegeleitje met spek of omelet met spek of pannenkoekje of 

een wentelteefje, diverse soorten luxe, hartig en zoet beleg,  

1 klein potje yoghurt met vers fruit, 1 glas versgeperste                   

jus d’orange en 1 kopje koffie of thee. 



 

Tosti’s 

 

 

Tosti ham  of  kaas            €  4,60 

 

Tosti ham en kaas             €  5,20 

 

Tosti bacon en kaas             €  5,70 

 

Tosti Hawaï               €  5,70                             

ham, kaas en ananas        

 

Tosti “Hoensbroek”            €  7,70                                 

ham, kaas, tomaat en spiegelei  

   

Tosti “Twenty Eight”            €  7,85 

salami, kaas, paprika, champignons en ui                  

 

Tosti gerookte zalm            €  8,25 

 met roomkaas en gerookte zalm     

 

Tosti “Taco”              €  8,25 

 met kruidenboter, gekruid gehakt,  

      knoflooksaus en kaas 

 

 

(Voor de tosti’s kunt u kiezen uit wit of bruin brood.) 



 

Broodjes 

 

              Klein  Groot 
 

Broodje kaas           € 4,80  € 5,90               

Broodje ham           € 4,80  € 5,90 

Broodje ham en kaas         € 5,60  € 6,70 

Broodje brie           € 6,45  € 7,70    

Broodje gezond          € 6,45  € 7,70 

Broodje eiersalade          € 6,45  € 7,70 

Broodje gehaktbal met pittige cocktailsaus   € 7,20  € 8,45     

Broodje kipsalade          € 7,20  € 8,45 

Broodje kipkerriesalade        € 7,20  € 8,45 

Broodje tonijnsalade         € 7,20  € 8,45    

Broodje parmaham met rucola en             

balsamicocrème          € 8,10  € 9,50                           

Broodje gerookte zalm         € 8,10  € 9,50                     

Broodje carpaccio          € 8,10  € 9,50  

 

(Bij een klein broodje heeft u de keuze uit een zacht broodje, een witte of bruine petit pain.)           

(Bij een groot broodje heeft u de keuze uit een witte of bruine baguette of een waldkorn broodje.) 



 

Warme broodjes 
 

             Klein  Groot 

Broodje Taco           € 7,95       € 9,30 

kruidenboter, gekruid gehakt, chili of            

knoflooksaus overbakken met kaas  
 

Broodje “lekker”          € 7,95  € 9,30        

kruidenboter, ham, tomaat, uien,                    

komkommer, chilisaus, overbakken                                                   

met kaas  
 

Broodje “Twenty Eight”        € 7,95  € 9,30 

   Kruidenboter, salami, paprika,             

   Champignons, overbakken met kaas 
 

Broodje “Hawaï”          € 7,10  € 8,50  

 ham, ananas, overbakken met kaas 
 

Broodje warme brie         € 7,65  € 9,00    

 met brie, honing en pijnboompitten 
 

Broodje “Caprese”         € 7,95  € 9,30 

 mozzarella, tomaat en basilicum                           
 

Broodje Kip           € 7,95  € 9,30      

 kruidenboter, kipreepjes, barbecuesaus,                                                                                    

 overbakken met kaas 
 

Broodje kroket          € 6,95  € 8,60 
 

Broodje frikadel          € 6,95  € 8,60 



 

Omeletten/uitsmijters 
 

  2 brood  + 3 brood 

   2 eieren + 3 eieren 
 

Omelet of uitsmijter naturel     €  6,95  €  8,60 
 

Omelet of uitsmijter ham en kaas   €  8,20  €  9,80 
 

Omelet of uitsmijter brie      €  8,20  €  9,80 
 

Omelet of uitsmijter spek      €  8,60  €10,20 
 

Omelet of uitsmijter “Gebrook”    €  8,20  €10,75 

   ham ,kaas en spek 
 

Omelet of uitsmijter “Twenty Eight”   €  9,85  €11,35 

   Spek, champignons, paprika en ui   

 

(U kunt kiezen uit wit of bruin brood.) 

 

Soepen 
 

Groentesoep  (vegetarisch)        €   6,20 
 

Tomatensoep met balletjes        €   6,20 
 

 

Champignonsoep            €   6,50 

Kippensoep             €   6,75 
 

Goulashsoep             €   6,75 
 

Uiensoep gegratineerd met kaas       €   6,75 

 

(Alle soepen worden geserveerd met een wit of een bruin broodje en 

roomboter.) 



 

Lunch 
 

Geniet van een lekkere lunch!! 
 

U kunt kiezen uit tomatensoep of groentesoep. 

Met twee sandwiches. Naar keuze belegd met: 

- Eiersalade      - Brie  
 

- Kipkerriesalade    -Tonijnsalade 
 

- Parmaham met     - Mozzarella ,tomaat   

 balsamicocrème     en basilicum  

 

€  11,10 per persoon 

 

(Het bovenstaande kan geserveerd worden met een andere soep. Meerprijs 

€ 1,25) 

 

Lunch kwartetje 
 

Een kop groentesoep, een tosti met ham en kaas, een kroket en 

een “”kleintje” salade. 

 

€  11,10 per persoon 

 

(Het bovenstaande kan geserveerd worden met een andere soep. Meerprijs 

€ 0,75) 



 

Hamburgers 

 

Broodje hamburger            €  8,00 

 

Broodje hamburger speciaal         €  9,45 

 met tomaat en gebakken uien 

 

Broodje cheeseburger speciaal         €  9,70

 met tomaat, gebakken uien en kaas       

 

Xxl-burgers 

 

Hamburger xxl             € 11,00

       met friet           € 12,90 

 

Cheeseburger xxl            € 11,50

     met friet          € 13,40 

 

Hawaiiburger xxl            € 12,10

     met friet          € 14,00 



 

Salades 
 

 Klein    Groot  

 

Salade met tonijn, pijnboompitten en   €   8,65 € 11,35

 mosterddilledressing 
 

Salade met gegrilde kipfilet,      €   8,65 € 11,35 

 ananas en citroendressing 
 

Salade met warme geitenkaas,     €   9,20 € 11,90

 bacon, walnoten en sinasappeldressing 
 

Salade “Twenty Eight”        €   9,75 € 13,50

 met spek, gebakken paprika, ui,         

 champignons, ei en pijnboompitten        

 met citroendressing 
 

Salade Taco            € 10,50   € 13,25

 met bladerdeegbakje, knoflooksaus        

 en nacho’s 
 

Salade met gerookte zalm       € 11,90   € 14,60 
 

Salade met parmaham,        € 11,60 € 14,30

 met meloen, rucola en balsamicocréme 
 

Salade Carpaccio,         € 12,40 € 15,10

 met rucola, Parmezaanse kaas,         

 pijnboompitjes en sherry-truffeldressing 
 

(Alle salades worden geserveerd met  een wit of een bruin broodje met 

roomboter.) 



 

Pannenkoeken 

 

Pannenkoek met stroop en poedersuiker      € 7,30 

Pannenkoek met ham en kaas        € 8,50 

Pannenkoek met appel en kaneel        € 8,50 

Pannenkoek met spek           € 9,10 

Pannenkoek met warme kersen en slagroom    € 9,95 

 

Kindermenu’s 

 

Zacht broodje of sneetje brood met beleg      € 3,20 

 (kaas, ham, jam, nutella e.a.)    

Kinder Tosti ham en kaas met curry       € 3,80 

Kinder pannenkoek met stroop        € 5,95 

Kinder pannenkoek met appel en kaneel     € 7,00 

 (met saus naar keuze)  € 5,35 

Kinder Frietjes met kipfingers (met saus naar keuze)    € 5,35 



 

Frietjes met 

 

Spiegelei               €   5,95 
  

Frikadel of kroket            €   7,40 
  

2 frikadellen of kroketten          € 10,00 
 

Bamirol               €   8,10 
 

Kipfingers   (8 stuks)           €   8,10 
 

Uienringen  (8 stuks)           €   8,10 
 

Miniloempia’s   ( 8 stuks)          €   8,50 
 

Minisnacks   (10 stuks)           €   9,70 
 

Calamaris              € 11,90 

                                       

Extra’s 

 

Portie appelmoes            €   1,65 
 

Kleine salade             €   3,75 
 

Warme groenten            €   4,00 
 

Brood met kruidenboter          €   4,60 
 

Portie bitterballen (8 stuks)         €   5,35 
 

 

Portie uienringen (8 stuks)         €   5,35 
 

Portie minisnacks (10 stuks)         €   7,50 



 

Warme gerechten 

 

Spaghetti bolognese, geserveerd met stokbrood.   €  11,60 
 

Spaghetti carbonara geserveerd met stokbrood   €  12,65 
 

Pasta al forno,  (vegetarisch)        €  13,75 

 pasta geserveerd met stokbrood, in tomatensaus,    

 met paprika, champignons  en uien,      

 overbakken met kaas  
 

Pasteitje met kippenragout uit eigen keuken     €  10,55 

 met salade               

    met frietjes          €  12,95 
 

Zuurvlees uit eigen keuken met salade en friet    €  13,25 
 

Saté van varkenshaas met huisgemaakte satésaus,  €  14,85

 Salade en friet 
  

Wienerschnitzel met salade en friet       €  12,90 
 

Schnitzel met champignon- of peperroomsaus    €  14,85

 met friet en salade 
 

Schnitzel met stroganoff- of zigeunersaus     €  15,35

 met friet en salade 
 

Schnitzel “Twenty Eight“ ,          €  15,60

 gebakken champignons, uien en paprika     

   met friet en salade  



 

 

Varkenshaas naturel           €  18,75

   met friet en salade  
 

Varkenshaas met gebakken ui en champignons   €  20,35

   met friet en salade  
 

Biefstuk naturel             €  20,10

   met friet en salade  
 

Biefstuk met gebakken uien en champignons     €  21,70

   met friet en salade 
 

Kipfilet naturel van de grill         €  17,25

   met friet en salade 
 

Kipfilet van de grill            €  18,85

   met champignon- of peperroomsaus      

   met friet en salade 
 

Zalmfilet van de grill met dilleroomsaus     €  21,00

   met friet en salade  
 

Zeebaarsfilet met dilleroomsaus        €  20,50

   met friet en salade 

 

 

 

In plaats van friet kunt u nog kiezen uit aardappelkroketten, rösti’s of  

gebakken aardappelen. In plaats van salade is het ook mogelijk de  

gerechten te serveren met warme groenten. 



 

Aktie!! 

 

 

  Elke dinsdag schnitzel naar keuze   €   10,95       

  met friet en salade 

 

 

  Elke woensdag zuurvlees met friet   €   10,75 

en salade 

 

 

Elke donderdag saté van varkenshaas  €  12,25 

met huisgemaakte satésaus, 

friet en salade   

 

 

Elke vrijdag pasteitje met kippenragout,  €   10,25 

friet en salade   

 

Heeft u een allergie? Meld het ons!!! 



 

Zondagsmenu!! 

Groentesoep 

of 

Kleine salade parmaham 

-------------- 

Schnitzel met champignonroomsaus 

of 

Zuurvlees 

-------------- 

Tiramisu 

of 

Dame Blanche 

 

€ 22,50 p.p. 



 


