smaakLAB
HET RESTAURANT

MENU
Welkom in het restaurant smaakLAB van het Emma
kinderziekenhuis.
Ik ben P RO F E SS O R R EG E N B O O G en in het smaakLAB
experimenteer ik met mijn 7 assistenten met geuren,
kleuren en smaken. Op de volgende pagina’s stel ik mijn
7 assistenten in de kleuren van de regenboog aan je voor.
Samen koken we de lekkerste gerechten voor je!
De gerechten kun je meenemen naar de kamer, maar als je
even wilt ontsnappen aan het ziekenhuis en jouw kamer,
kom dan gezellig eten in het restaurant. Wie weet laat de
professor nog één van zijn geheimen aan je los.
KOM MET ONS MEE OP SMAAKAVONTUUR!

IMRO
INDIGO
SURINAME

de nacht
betrouwbaar en behulpzaam
		 Imro luistert goed en geeft wijs advies
HOBBY helpen in het buurthuis
LIEVELINGSETEN açaibessen
LIEVELINGSKRUID masala, met zijn kruidige smaak
		 van allerlei specerijen
GROOTSTE WENS met andere kinderen een jeugdhonk
		oprichten

BINTOU
BLAUW
GHANA

de zee
KARAKTER scherpzinnig en rustig. Bintou bedenkt
		 de mooiste plannen
HOBBY lezen en constructies met lego bouwen
LIEVELINGSETEN avocado
LIEVELINGSKRUID maniquettepeper met zijn friszure, 		
		 pikante smaak
GROOTSTE WENS haar droomstad van lego bouwen

DE KLEUR VAN
KARAKTER

DE KLEUR VAN

PASHA
PAARS
MAROKKO

KARAKTER

lavendelvelden
nauwkeurig en eerlijk. Pasha wil dat 		
		 iedereen rechtvaardig wordt behandeld
HOBBY tuinieren en paardrijden
LIEVELINGSETEN aubergine
LIEVELINGSKRUID lavendel met zijn intens zoete
		 en kruidige geur
GROOTSTE WENS een eigen groentekwekerij opzetten

GIJS
GROEN
NEDERLAND

JUANITA
GEEL
SPANJE

de zon
vrolijk en vriendelijk. Juanita verspreidt
		 een warm gevoel en maakt iedereen blij
HOBBY knutselen met hergebruikte materialen
LIEVELINGSETEN gele paprika
LIEVELINGSKRUID kurkuma met zijn mild bittere smaak
		 en zijn intens gele kleur
GROOTSTE WENS het mooiste milieuvriendelijke
		 speelgoed ontwerpen
DE KLEUR VAN

de natuur
KARAKTER kalm en rustig.
		 Gijs zoekt altijd evenwicht in het leven
HOBBY wandelen in het bos en hutten bouwen
LIEVELINGSETEN boerenkool
LIEVELINGSKRUID rozemarijn met zijn sterke aroma
GROOTSTE WENS in een boomhut wonen

DE KLEUR VAN
KARAKTER

DE KLEUR VAN

ONUR
ORANJE
TURKIJE

de zonsondergang
enthousiast en energiek
HOBBY koken voor vrienden. Als Onur kookt,
		 krijgt iedereen altijd trek!
LIEVELINGSETEN pompoen
LIEVELINGSKRUID komijn met zijn aroma dat nog sterker
		 wordt als het geroosterd wordt
GROOTSTE WENS meedoen met Junior MasterChef

ROBERTO
ROOD
ITALIË

vuur
vol zelfvertrouwen en doelgericht. 		
		 Roberto weet zeker wat hij wil
HOBBY streetdance en gitaar spelen in de 		
		schoolband
LIEVELINGSETEN tomaat
LIEVELINGSKRUID harissa [hete rode saus] met zijn scherpe,
		 pittige smaak
GROOTSTE WENS op wereldreis gaan met zijn gitaar

DE KLEUR VAN
KARAKTER

EET
DE
REGEN
BOOG

DE KLEUR VAN
KARAKTER

SOEPEN
Tomatensoep
verse tomaten | groene kruiden | crème fraîche 			

€ 3,50

Professors geheim
wisselend vers bereide soep						

€ 3,50

MAALTIJDSALADES
Gemengde salade
komkommer | tomaat | rode ui | croutons				

€ 4,95

Ceasar salade
Romeinse sla | ei | Parmezaanse kaas | ansjovis 			

€ 6,50

Romeinse sla | ei | Parmezaanse kaas | ansjovis | kip			

€ 7,95

Salade Niçoise
Verse tonijn | aardappel | boontjes | rode ui | ei			

€ 7,95

BROODJES
Buffelmozzarella | tomaat | basilicum				

€ 4,50

Kipkerrie | gembermayonaise | sla					

€ 4,50

Beenham | mosterdmayonaise | sla					

€ 4,50

Rundvleeskroket | mostermayonaise | 2 boterhammen 		

€ 4,50

Keuze uit witte pistolet of meergranenbol					

BETAALWIJZE
U kunt in het smaakLAB alleen pinnen

WRAPS
Zacht gegaarde kippendijen | BBQ-mayonaise | Amsterdamse ui

€ 3,95

Gerookte zalm | crème fraîche | rode ui				

€ 3,95

Gegrilde groenten | hummus | zongedroogde tomaat			

€ 3,95

TOSTI’S
Ham | kaas | tomaat 						

€ 2,95

Keuze uit wit of bruin brood						

EIERGERECHTEN
Omelet | ham | kaas | spek of tomaat				

€ 4,50

Uitsmijter | ham | kaas | spek of tomaat				

€ 4,50

Alleen tijdens de lunch te bestellen

REGENBOOGBURGER
100% rundvlees | ui | mosterdmayonaise | sla | tomaat			

€ 6,50

Groenteburger | ui | mosterdmayonaise | sla | tomaat			

€ 5,95

Geserveerd met frites

PANNENKOEKEN
Appelstroop | poedersuiker | appel | kaneel				

€ 3,50

Rauwe ham | rucola 						

€ 4,50

Kaas | spek						€ 3,50		

PASTA
Spaghetti | rundergehakt | groenten | verse tomatensaus | parmezaan

€ 6,50

Penne | verse zalm | baby spinazie | room				

€ 6,50		

			

WARME MAALTIJD
Een dagelijks wisselende warme maaltijd
gemaakt in ons smaakLAB						

€ 7,95

Kipsaté | kroepoek | atjar | gebakken uitjes | frites			

€ 6,50

Portie frites						€ 2,00

ZOETE SMAAKEXPLOSIE
Verse fruitsalade | sorbetijs 						

€ 4,50

Chocolamousse 52% | munt | seizoensfruit				

€ 4,95

Appeltaart | vanilleroom 						

€ 4,50

Voor allergenen informatie kunt u terecht bij onze chef.				
			

Het restaurant smaakLAB is
dagelijks geopend van 12.00 – 20.00 uur.
De keuken sluit om 19.00 uur.

