
LUNCH MENU

Het verhaal van Proto

Twee jongens groeiden in Griekenland op 
tussen olijfbomen en met de 

Mediterrane wind door hun haren. 
Hier, op de plek waar jij nu zit, maakten zij 

hun jeugddroom waar. Het resultaat ligt recht 
voor je en voel je om je heen. 

Welkom bij ons thuis.

Iets te vieren?

Wist je dat je in onze Trattoria ook een stukje 
Proto kunt kopen voor in je eigen keuken? 
Neem een fles van onze signature olijfolie

of een van de andere authentieke 
producten mee voor een vleugje 

Proto on top of everything!

 

 

 

SANDWICHES

SALADS BURGERS

TOAST XL 595

kaas of ham & kaas tosti

CLUB SANDWICH 1250

kipfilet- bacon - sla - ei - tomaat - kaas - cocktailsaus - friet

BEEF CARPACCIO 975

VITELLO TONATO 975

mesclun - tonijn crème - rode ui - kappertjes

SPICY CHICKEN 975

little gem - augurk - pindasaus - krokante ui - sriracha mayonaise

SMOKED SALMON 975

little gem  - avocado  - zoetzure ui - limoenmayonaise - koriander

TUNA SPREAD 950

mesclun - groene appel - zoetzure komkommer

 FALAFEL

 

900

little gem - baba ganoush - granaatappel - yoghurt harissa

AVOCADO 1250

mesclun - avocado - groene asperges - edamame - sesamdressing 

GEITENKAAS 1200

baby spinazie - zongedroogde tomaatjes - appel - walnoten - orzo - 
honingdressing

POLLO  1250

little gem - bacon - parmezaan - croutons - ei - cesar dressing 

 

PROTO ORIGINAL  1650

100% rundvlees - rustiek brood - little gem - tomaat - gekarameliseerde ui - 
bacon - old amsterdam - huisgemaakte bbq saus 

VEGGIE BURGER 1550

pulled jackfruit - little gem - avocado - gegrilde asperges - 
krokante ui - huisgemaakte bbq saus 

LUNCH SPECIAL

ENERGY LUNCH 1950

jus d’orange - salade - broodje

Lastig hè, kiezen tussen zo veel lekkers?
Onze chefs komen met dé oplossing; de dagelijks wisselende 

lunch special. Vol verse seizoensproducten om jou de 
afternoon-energyboost te gegeven die je nodig hebt. 

Heerlijk!

CAKES
APPELTAART  495

mascarpone sabayon

CITROEN MERINGUE 495

gekonfijte citroen

CARROT CAKE  495

salted caramel saus

BLACK FOREST  495

bosvruchten chutney

Psst… ken je onze private rooms al? 

Is je huis te klein of de kok thuis niet zo spectaculair als de onze? 
Vier je verjaardag, bruiloft, jubileum dan bij ons! Ook zakelijke meetings en 

vergaderingen kleden wij met liefde en culinaire passie in. 
Vraag naar de mogelijkheden!

bevat notenis vegetarisch bevat gluten bevat lactose

 

 

 

BUFFEL MOZZARELLA 1250

gebakken coeur de boeuf tomaat - groene appel & selderij saus
EGGS
SCRAMBLED EGG TACOS 950

handgemaakte tortilla’s - rode ui - avocado - ingelegde chilli -
koriander - chipotle mayonaise

SHAKSUKA 850

huisgemaakt zuurdesembrood - gebakken eieren - tomatensalsa - chorizo

BITES
ZUURDESEM BROODJE 650

met huisgemaakte aïoli - yoghurt chimichurri

NACHO’S 900

gesmolten cheddar - guacamole

BITTERBALLEN  800

8 stuks -mosterdmayonaise

SWEET POTATO PUCHERO 850

ossenstaart - lente ui - citroen mayonaise

SPICY CHICKEN  800

chili - lente ui - chipotle mayonaise

CHICKEN & CHORIZO EMPANADAS  750

4 stuks - pittige crème fraîche

 

12:00 - 16:00




