
BELEGDE BROODJES
Jong belegen kaas of boerenham 

Roombrie met walnoot en honing

Bieslook-roomkaas

Oude kaas met appelstroop

Filet Americain met ui

Kipfilet met kerriemayonaise, zongedr. tomaat en parmz. kaas

Tartaar speciaal (ui, ei en mayonaise)

Gezond met ham, kaas, ei en rauwkost

Muhammara met avocado

Huisgemaakte tonijnsalade met appel en ui

Carpaccio met truffelmayonaise, parmz. kaas en pijnboompitten 

Gerookte zalm met rode ui en roomkaas

SNACKS
Saucijzenbroodje

Frikandelbroodje

Panini ham-kaas 

Panini brie

Panini pesto-tomaat-mozzarella

Broodje balgehakt

Broodje frikandel

Broodje kroket

Smeer’m! Een concept van catering De Ruif, 

met verse broodjes en lunch service. 

Iedere dinsdag t/m vrijdag. Bestellen voor 10:00 uur.

€ 3,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 5,50

€ 5,50

€ 2,50

€ 2,50

€ 4,00

€ 4,25

€ 5,00

€ 3,75

€ 2,75

€ 2,75

Bovenstaande wordt geserveerd met sla-garnituur. 

U heeft keuze uit: een pistolet, een meergranen bol of een zacht wit bolletje.



U kunt uw bestelling vóór 10:00 uur doorgeven en vervolgens afhalen tussen

11:30 t/m 17:00 uur, dezelfde dag. 

Groepslunches graag een dag van tevoren doorgeven, iedere dag te bestellen.

Af te halen op Gelderhorst 1 te Zutphen of bezorging mogelijk in overleg. 

Mocht u vragen hebben of willen bestellen, neem dan contact op via

info@deruif.nl of telefonisch via 0575-511922.

GROEPSLUNCHES

1 | Standaard lunch € 8,25 p.p.

2 belegde broodjes, een mix van o.a.: boerenham, jong

belegen kaas of kipfilet

met een krentenbol + roomboter en melk

2 | Luxe lunch € 9,25 p.p.

2 belegde broodjes, een mix van o.a.: boerenham, jong

belegen kaas, roombrie bieslook-roomkaas, oude kaas,

kipfilet en filet Americain

met een krentenbol + roomboter en melk

3 | Complete lunch € 14,00 p.p.

2 belegde broodjes, een mix van o.a.: boerenham, jong

belegen kaas, roombrie bieslook-roomkaas, oude kaas,

kipfilet en filet Americain

met een broodje kroket, melk, candy bar en soep

Bovenstaande wordt geserveerd met sla-garnituur, 

op verse luxe zachte broodjes van de warme bakker Van Zuijlen.

Bestellen 1 dag van te voren.

vanaf 5 personen

+ Verse jus d'orange (2,50 p,p.)


