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Belegde broodjes
Onze broodjes worden rijkelijk belegd en netjes af gegarneerd. Wij presenteren onze
broodjes op schalen. U kunt kiezen tussen zacht wit of een bruin broodje. Speciale
broodjes hebben een meerprijs van € 0,50 tot € 0,90. De broodjes zijn vanaf 20 stuks
per soort te bestellen

Broodjes met Kaas
•
•
•
•
•

Oude kaas
Jonge kaas
Franse Brie
Geitenkaas
Gezond

`
•
•
•
•

Kipfilet
Kalkoenfilet
Gekookt ei
Eierensalade

€ 2,70
€ 2,50
€ 3,40
€ 3,40
€ 3,80

Oude kaas, rucola, komkommer
Jonge kaas,rucola, komkommer
Brie, rucola, gedr.tomaat
Geitenkaas, rucola, Walnoten, honing
Kaas, ham, rucola ,ei , tomaat, komkommer

Broodjes met kip of ei
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,50
€ 2,70

Kipfilet, roomkaas, rucola, tomaat, dressing
Kalkoenfilet, rucola, roomkaas, tomaat, dressing
gekookt ei, rucola, tomaat, komkommer.mayo
Eierensalade

Broodjes met vleeswaren
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beenham
€ 3,30
Parma ham
€ 3,30
Varkens fricandeau € 3,30
Varkensrollade
€ 3,65
Gebraden rosbief
€ 3,30
Runderrookvlees
€ 3,30
Filet Amercain
€ 3,60
Boeren paté
€ 2,80
Carpaccio (rundvlees) € 3,80

Beenham, rucola, komkommer, dressing
Parma ham, gedr.tomaat,
Fricandeau, rucola ,tomaat, komkommer
Rollade, rucola, tomaat, komkommer, dressing
Rosbief, rucola, gekookt ei
Rookvlees, rucola, gekookt ei, peterselie
File Americain, rucola op verzoek met ui
Paté, sla, tomaat, dressing
Carpaccio, Parmezaanse kaas, gedroogde
tomaten, pijnboompitten, rucola, pesto
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Broodjes met warm beleg
•
•
•

Kerrie kip
Hete kip
Gehakt bal

€ 3,90
€ 3,90
€ 5,80

kippedijvlees met een kerriemayo en komkommer
kippendijvlees met een hete saus en komkommer
Gehaktbal champignons, gebakken ui, satésaus

Broodjes met visproducten
•
•
•

Gerookte zalm
Tonijnsalade
Mozart

€ 4,25
€ 3,80
€ 4,25

Zalm, Komkommer,Roomkaas, ei
Tonijn, kappertjes, zongedroogde tomaten
Zalm, mozzarella, olijf en gedroogde tomaat

Broodjes met salade
•
•
•
•

Zalmsalade
Krabsalade
Garnalensalade
Kipkerriesalade

€ 3,65
€ 3,65
€ 3,65
€ 3,90

Huisgemaakte zalmsalade
Huisgemaakte Krabsalade
Huisgemaakte Garnalensalade
Huisgemaakte Kipkerriesalade

Klassiekers
•
•
•

Pekelvlees
Leverworst
Ossenworst

€ 2,80
€ 2,80
€ 3,90

Pekelvlees op verzoek zout, peper, mosterd
Leverworst, augurk
Fijn gesneden ui en ei

Uitgebreide salade
•
•
•

Huzarenslaatje ( 2 bollen met garnituur )
Rundvleesslaatje ( 2 bollen met garnituur )
Russische ei·
( 2 bollen met garnituur )

vanaf 10 stuks
vanaf 10 stuks
vanaf 10 stuks

€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
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Lunchpakketten/vergaderservice
Wij bezorgen ook lunchpakketten en op rvs-schaal.

Lunch
•
•
•
•

witte zachte bol met jong belegen kaas
bruine zachte bol met beenham
Melk, karnemelk of sinaasappelsap
Fruit
€ 8,80

Ook leveren wij een broodjesassortiment :
Dit assortiment bestaat uit een variatie van luxe en simpele broodjes met diverse
soorten beleg ( vlees, kaas en vis soorten )
Omdat dit een verscheidenheid aan luxe broodjes is bent u met dit assortiment
voordeliger uit dan wanneer u losse broodjes besteld.
€ 3,25 per broodje

Minimale afname 20 broodjes.

U kunt uw lunch ook op uw behoeften laten afstemmen, of genieten van overheerlijke
panin`s, neem hiervoor contact met ons op info@broodjesbar-almere.nl

Als broodje kunt u kiezen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mais carré
Waldkorn
Ciabatta
Pistolet ( wit / bruin)
Boerenbol
Focaccia
Italiaanse bol
Glutenvrij brood
Bagels
Meergranen

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

€ 0,90
€ 0,90
€ 0,90
€ 0,50
€ 0,90
€ 0,90
€ 0,90
€ 0,90
€ 0,90
€ 0.90
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MAALTIJDSALADES
Onze maaltijdsalades worden bij elke bestelling met de allerbeste ingrediënten vers bereid.

Salade met gemarineerde kip € 11,50
Zeer fijngesneden slasoorten, komkommer, tomaat, ei, geroosterde pijnboompitten,
flinterdun gesneden gerookte kip of hete kip en stokbrood met kruidenboter.

Salade met tonijn € 10,50
Zeer fijngesneden slasoorten, komkommer, tomaat, ei, kappertjes, verse tonijn en stokbrood kruidenboter

Salade met carpaccio € 11,50
Flinterdun gesneden carpaccio van de ossenhaas op een laag van zeer fijngesneden slasoorten,
komkommer, geroosterde pijnboompitten, parmezaanse kaas Aangevuld met stokbrood en kruidenboter

Italiaanse maaltijdsalade € 10,50
Zeer fijngesneden slasoorten, komkommer, tomaat, geroosterde pijnboompitten,
Mozzarella , parmaham. Aangevuld met stokbrood en kruidenboter.

Veganistisch maaltijdsalade € 10,50
Zeer fijngesneden slasoorten, komkommer, tomaat, geroosterde pijnboompitten,
Gebakken groenten, aangevuld met stokbrood en kruidenboter.

maaltijdsalade Geitenkaas € 10,50
Zeer fijngesneden slasoorten, komkommer, tomaat, geroosterde pijnboompitten,

verse geitenkaas, walnoot, honing en stokbrood met kruidenboter.
Indien u last
heeft van een
!! Voedselallergie !!
meld dit dan bij onze
medewerker !!
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