Prijslijst broodjes/lunches excl. 6% BTW
-Exclusief aankleding zoals kleden, bloemen etc.
- excl. 21 BTW
-Bezorgkosten Zutphen/Warnsveld: € 7,50
Wij werken uitsluitend met verse luxe broodjes van de warme bakker
van Zuijlen , meergranen, met maanzaad etc. en daarnaast bakken wij zelf
ook broodjes af.
Witte bollen of puntjes met ham of kaas v.a. ca. 40 stuks
Luxe broodjes met roomboter + ham of kaas
Luxe broodjes met roomboter + rosbief, filet american, kiprollade, paté, etc.
Luxe sandwich (in 2 punten gesneden) voorzien van roomkaas + gerookte zalm
of kipfilet
Broodje huzarensalade
Broodje zalmsalade
Broodje pasta salade
Indien stokbroodjes of meergranenbollen
Pistoletje met brie en honing
Pistoletje met ossenworst en uitjes
Pistoletje met beenham en honingmosterdsaus
Waldkornbol met kipfilet, oude kaas en kerrymayonaise
Waldkornbol gezond
Soep
Broodje kroket (kwekkeboom) of frikadel
Broodje hamburger (aangekleed)
Rundvleessalade (op schaal gemaakt) voorzien van koud vlees
Vers (hard) fruit
Verse fruitsalade
Melk/karnemelk 0,5 ltr.
Portie beenham, gyros of shoarma (in shaving dish)
Balletjes gehakt in satésaus
Reuze saucijzenbroodje
Lunchvoorbeelden
- 2 belegde broodjes
- 1 krentenbol +roomboter
- Melk/karnemelk
- 1 stuks hard fruit
Prijs € 7,50

Prijs
Euro 1,70
€ 2,00
€ 2,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,00
€ 3,00
€ 0,50 extra
€ 3,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,25
€ 2,25
€ 3,50
€ 4,25 p.p.
€ 0,90
€ 2,75
€ 1,00 p.p.
€ 4,25
€ 3,50
€ 2,75

- Soep (bospaddestoelen)
- 2 belegde broodjes
- Broodje kroket
- Melk/karnemelk
- 1 stuks hard fruit
- Prijs € 11,50

Bittergarnituur
Normale hapjes minimaal 50 stuks (ca. 10 soorten)
€ 0,90 per stuk
Luxe hapjes
€ 1,25 per stuk
Mix van normale en luxe hapjes
€ 1,10 per stuk
Warme hapjes
€ 0,75 per stuk
Warme hapjes luxe
€ 0.85 per stuk
Amuse-hapjes (glaasjes)
v.a. € 1,75 per stuk
Voor grote aantallen maken wij graag een offerte. Uiteraard zijn er alternatieven mogelijk

