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       MENUKAART 
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SOEP VAN DE DAG         €  4,75 
 

Een variërende huisgemaakte soep,  

geserveerd met brood en kruidenboter 

SPECIALS 
 

Toast Team Pionier                  €  9,75 

Toast met beenham, gebakken 

bospaddestoelen, ananas,  

gemengde sla en gesmolten kaas 
 

Pasta Bolognese                  €  9,75 

Mini penne met tomatensaus,  

gehakt, rode ui en paprika,  

geserveerd met parmezaanse kaas 
 

Clubsandwich                  €  7,95 

Toast met kruidenboter, 

oude kaas, tomaat, spek, kip, 

en gemengde sla 
 

Broodje Pittige Kip                  €  7,95 

Pittig gemarineerde kip met  

rode peper, taugé, komkommer 

en gemengde sla 
 

12 Uurtje                   €  8,75 

Soep, broodje kroket en een 

broodje kaas, geserveerd met 

wisselende salade 

ONTBIJT  BIJ  DE PIONIER 
 

Bestaande uit een afgebakken croissantje, 

vers afgebakken broodje en een plakje 

krentenbrood, geserveerd met zoet en  

hartig beleg, en een fruityoghurt. 

En koffie of thee naar keuze. 

 

Dit serveren wij tussen 09:00 en 11:00. 

 

Dit alles voor maar                   €  4,95 

SALADES 
 

Carpaccio salade              €  12,75 

Heerlijke salade met carpaccio, 

rode ui, parmezaanse kaas, 

pijnboompitjes en huisgemaakte dressing 
 

Pastasalade               €  12,75 

Koude pasta met tomaat,  

brie, ei, komkommer, walnoten  

en een heerlijke dressing 
 

Bulgursalade              €  12,75 

Geblancheerde paprika,  

gevuld met frisse bulgursalade 

TOSTI'S 
 

Classic                €  4,25 

Ham en kaas 
 

Hawaii                €  4,75 

Ham, kaas en ananas 
 

Pionier                €  4,75 

Ham, kaas en een spiegelei 
 

Italia                €  5,95 

Salami, kaas, tomaat en pesto 
 

Pittige Tosti               €  5,95 

Sambal, rode ui en kaas 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Alle tosti's worden geserveerd op tramezzini brood 

en met curry of ketchup naar keuze) 
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BROODJES 
 

Gezond                €  6,75 

Ham, kaas, tomaat, ei, 

komkommer, gemengde sla  

en een heerlijke dressing 
 

Carpaccio                €  8,75 

Carpaccio,  pijnboompitjes, 

parmezaanse kaas, rode ui, 

gemengde sla en een dressing 
 

Teriyaki Kip               €  7,75 

Gemarineerde kip met  

bospaddestoelen, gebakken in  

teriyaki saus en gemengde sla 
 

Zalm                €  8,50 

Zalm, rode ui, komkommer, 

zongedroogde tomaatjes,  

gemengde sla en dille mayonaise 
 

Brie                €  6,75 

Brie, walnoot, honing  

en gemengde sla 
 

Kroketten                €  7,25 

Twee Van Dobben kroketten 

op brood geserveerd met mosterd 
 

Bourgondische Bal                       €  6,75 

Huisgemaakte gehaktbal,  

geserveerd met chili-mayonaise,  

rode ui, augurk en gemengde sla 
 

Zoetigheid                              €  4,75 

Twee boterhammen met  

wisselend zoet beleg 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Alle broodjes worden vers afgebakken, 

 wit of bruin naar keuze) 

UITSMIJTER & OMELET 
 

Classic                €  6,95 

Uitsmijter met ham en kaas 
 

Uitsmijter Italia               €  7,95 

Salami, rode ui en oude kaas 
 

Uitsmijter Pionier               €  7,95 

Katenspek, paprika,  

rode ui en kaas 
 

Boerenomelet               €  8,25 

Bospaddestoelen, rode ui,  

paprika, doperwten en ham 
 

Oosterse omelet               €  8,25 

Oosterse groente in oestersaus 
 

Zalmomelet                €  8,50 

Zalm, rode ui, bieslook 

en gemengde sla 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Alle uitsmijters worden geserveerd op wit of 

bruinbrood, naar keuze) 

WARME GERECHTEN 
 

Jeroen's Kipsaté               € 12,95 

Huisgemaakte kipsaté met 

satésaus, atjar en cassave 
 

Hamburger Pionier               € 13,50 

Broodje hamburger met kaas, 

een spiegelei en gebakken ui. 
 

Hawaii Schnitzel               € 14,50 

Schnitzel met ananas en  

gesmolten kaas 
 

Pangafilet                € 14,50 

Heerlijk gebakken witvis 

met frisse salsa 
 

Kroketten                €  8,50 

Twee Van Dobben kroketten 

met mosterd 
 

Bord Patat                €  3,95 

met saus naar keuze 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Alle warme gerechten worden geserveerd met friet 

en wisselende salade) 
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LUNCHROOM  DE PIONIER, DE 

WOONKAMER VAN DRONTEN 
 

In het centrum van Dronten vindt u Lunchroom de 

Pionier in de overdekte passage. Dagelijks kunt u 

daar terecht voor een gezellig kopje koffie met 

gebak of een heerlijk belegd broodje. Met 

specialiteiten van verschillende soorten koffie en 

thee en diverse kranten en tijdschriften kan 

iedereen bij de Pionier gezellig komen lunchen 

tijdens het winkelen. 

DE LEKKERSTE HIGH TEA 
 

Een high tea vindt zijn oorsprong in de 

Victoriaanse tijd in Engeland. Van oudsher 

zijn het een aantal lekkernijen in de 

namiddag die met thee worden geserveerd. 

Inmiddels is het naar Nederland overgewaaid 

en kunt u ook in Dronten genieten van een 

high tea. Het is nu helemaal hip en trendy om 

met uw vriendinnen of vrienden te genieten 

van lekkere hapjes en diverse thee- of 

koffiesoorten. 
 

Lunchroom de Pionier biedt tussen de lunch 

en het diner een high tea aan met 

verschillende mooie zoete en hartige 

lekkernijen. Wij werken met passie en plezier 

aan de lekkerste hapjes voor uw high tea, 

allemaal toppers die ambachtelijk zijn 

vervaardigd. Wij presenteren al dat lekkers 

met thee of koffie in een huiselijke sfeer. Een 

high tea is mogelijk vanaf 2 personen. 

Aangezien wij met verse producten werken, 

verzoeken wij u vriendelijk om van tevoren 

te reserveren. 
 

Volg ons op Facebook en Twitter 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lunchroom De Pionier is al sinds 2010 de 

woonkamer van Dronten, waar ze ovenverse 

broodjes en huisgemaakte soep, salades, 

uitsmijters, omeletten, warme maaltijden en 

diverse snacks serveren. Ook zijn er diverse 

frietschotels. Kwaliteit staat voorop. De lunches 

worden dan ook met zorg voor de klant bereid 

met verse ingrediënten. 
 

Naast de lunch kunt u bij De Pionier ook terecht 

voor High Tea en ontbijt of voor koffie to go! 

Ook voor feesten & partijen bent u bij De 

Pionier aan De Redepassage 18 aan het juiste 

adres. Bekijk de website 

www.lunchroom-depionier.nl 

voor de mogelijkheden. 
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LUNCHBUFFET 
 

Ons lunchbuffet is uniek in Dronten. 

Het is eigenlijk meer dan een lunchbuffet, 

het is veelzijdig en kan op elk tijdstip 

geserveerd worden. Zo kunnen wij buffetten  

verzorgen voor bijvoorbeeld (bedrijfs) 

feesten, recepties of een koffietafel. 
 

Het team van Lunchroom de Pionier zorgt 

voor hoge kwaliteit, versheid, een 

gevarieerd aanbod en een prachtige 

uitstraling.  
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     DRANKENKAART 
KOFFIETIJD 
 

Filterkoffie                      €  2,00 

Traditionele versgemalen filterkoffie 
 

Grote Filterkoffie                     €  3,00 

filterkoffie in het groot 
 

Italiaanse Espresso                     €  2,10 

Sterke koffie geserveerd 

in een klein kopje 
 

Cappuccino                      €  2,50 

Espresso met opgeschuimde melk 
 

Caffè Latte                      €  2,65 

Filterkoffie met opgeschuimde melk 
 

Latte Macchiato                     €  2,95 

Opgeschuimde melk met espresso 
 

Wiener Melange                     €  2,95 

Koffie met bruine suiker  

opgeschuimde melk en slagroom 
 

Koffie of Latte Macchiato  

met een Twist                     €  3,25 

Caramel, Amaretto, Hazelnoot, 

Vanille, Crème brûlée, Chocolate 
 

Vraag naar onze seizoenskoffie          €  3,25 
 

Heerlijk gebakje bij de koffie,    v.a.  €  3,00 

vraag het onze medewerkers 
 

WERELD KOFFIE 
 

Irish Coffee                      €  5,75 

Filterkoffie met kandij,  

Irish Whiskey en slagroom 
 

French Coffee                     €  5,75 

Filterkoffie met Grand Marnier 

en slagroom 
 

Spanish Coffee                     €  5,75 

Filterkoffie met Tia Maria 

en slagroom 
 

Cubana Coffee                     €  5,75 

Filterkoffie met kandij,  

bruine Rum en slagroom 

THEE MOMENTJE 
Thee in een kleurig theepotje met  

een persoonlijk verhaal uit Sri Lanka 
 

Keuze uit 12 smaken                     €  2,60 
 

Verse Muntthee met honing €  2,95 
 

WARME CHOCOMEL 
 

Warme Chocomel                     €  2,75 

met slagroom                     €  3,00 

met marsmallows en slagroom            €  3,25 

met twist en slagroom                     €  6,00 

(Rum, Tia Maria, Amaretto, Baileys) 
 

FRISDRANKEN 
 

Coca Cola regular / light                     €  2,30 

Fanta orange / Cassis / Sprite €  2,30 

Rivella light   €  2,30 

Schweppes tonic / bitter lemon €  2,30 

Chaudfontaine plat / bruisend €  2,30 

Appelsientje troebel  €  2,30 

Dubbelfris (Appel-Perzik) €  2,30 

Ice tea / Green Tea  €  2,40 

Verse Jus d' orange  €  3,00 

Fristi / Chocomel  €  2,40 

Limonade in leuke meeneembeker €  2,00 

Dagverse melk / Karnemelk €  2,00 
 

BIEREN van de TAP 
(voor overige bieren zie de bierkaart) 
 

                             25cl                  35cl                   50cl 

Heineken pilsner     €  2,50   €  3,50     €  5,00 

Brand pilsner           €  2,50 €  5,00 

Bier van de maand  €  3,00 
 

WIJN 
 

Witte wijn, Rode wijn en Rose €  3,25 

Casa Silva Chardonnay  €  3,75 

Casa Silva Cabernet Sauvignon rood €  3,75 
 

GEDISTILEERD 
 

Berenburg / Jägermeister / Jenever €  2,75 

Bacardi Rum-lemon / Baileys €  4,00 

Tia Maria / Amaretto  €  4,00 






