PRIJSLIJST
per 1 februari ‘19
Aalsterweg 78A
5615 CH Eindhoven

Factuur naar email: ........................................................................

®

Firmanaam: .......................................................................................
Adres:

www.broodjeszaakberegoed.nl
info@broodjeszaakberegoed.nl

Pc + plaats:

T. 040 211 25 89
Graag voor 10.00 uur bestellen
om de bezorging op tijd te garanderen

Telefoon:
Contactpersoon:
Gewenste bezorgtijd:
Datum:

Minimale bestelling: € 35,Bezorgkosten binnen 5 km € 2,50
Daarbuiten in overleg
VLEESWAREN:

Verpakken:

schaal o

Betaling:

contant o

Prijs
Aantal
prijs
half wit
Half st.br.
broodje wit bruin stokbrood stokbrood meergranen

Tartaar + uitjes, peper en zout
Tartaar spec. (gek. ei, peper,zout, uitjes)
Filet americain + uitje, peper en zout
Martino (uitjes, augurk, martinosaus)
Rosbief

3,50			5,50
4,00			6,00
3,50			5,00
3,75			5,50
3,50			4,75
3,50			4,75
3,00			4,00
Slagersachterham
Slagersachterham + jongbelegen kaas
3,50			4,50
Gegrilde kipfilet
3,50			4,50
Italiaanse salami
3,00			4,00
3,50			4,50
Roompaté, cranberrysaus en walnoten
Gekookt ei
2,75			3,75
4,00			5,50
Gezond, ham-kaas-tomaat-komk.-ei
Belg. Smoske (gezond + Belg. mayonaise) 4,50			6,00
KAASSOORTEN:				
Jongbelegen kaas
2,75			3,75
Old Amsterdam
3,50			4,50
Franse brie (sla, tomaat, komkommer)
3,75			4,75
Kruidenkaas (sla, tomaat, komkommer) 3,75			4,75
SALADES:				
Eiersalade (huisgemaakt)
Kip-pepersalade + paprika, lenteui
Tonijnsalade (huisgemaakt) rode ui, aug.
Krab/surimisalade, ei + komkommer

3,50			4,50
3,75			4,75
3,75			4,75
4,00			5,00

WARM:				
Kroket (2x op stokbrood)
Frikandel (2x op stokbrood)
Bourgondische kroket (2x op stokbrood)
Gehaktbal uit de jus met mosterd

3,00			4,75
3,00			4,75
3,75			5,50
4,00			5,00

		
VAN
DE BAKPLAAT OP KROKANTE BOL: (met sla, tomaat en komkommer)
6,00
5,50
7,00
Chicken today (gebakken kip, kerriesaus, ananas, cashewnoten)
6,75
Hot chicken (gebakken kip, chilimayonaise, augurk, geroosterde uitjes)
6,75
Bali chicken (geb. kip, geb. paprika, ui, champignons, satésaus, ger. uitjes) 7,00

Aant.

SANDWICH: (2 dikke boterhammen)
Baconsandwich (kipfilet, bieslookmayo, bacon, sla, tomaat, komkommer, ei)
Vissandwich (gerookte zalm, sla, komkommer, ei, kruidenkaas, krabsalade)

Prijs
5,00
5,50

Aant.

MAALTIJDSALADES: (geserveerd met stokbrood)
Bacon-kip (+ komkommer, ei, mosterd-dilledressing, pijnboompitjes)
Gerookte zalm (+ komkommer, ei, rode ui, wasabimayonaise, kappertjes)
Geitenkaas (+ spekjes, honing, walnoten, dressing, komk., zonged. tomaat)
Carpaccio (truffelmayo, komkommer, zongedroogde tomaat,
parmezaanse kaas en pijnboompitten)

Prijs
9,25
9,25
9,25

Aant.

9,50

Verzenden
cateringdoos o
op rekening o

SPECIALITEITEN:
Rosbief speciaal
(rosbief, gekookt ei, truffelmayo)
Fricandeau super
(fricandeau, kip-pepersalade, sla,
paprika, lente-ui)
Kippesto
(kipfilet, pestomayo, sla,
gebakken uitjes)
Bacon-eiersalade
(streaky bacon, eiersalade, sla,
tomaat)
Italia
(salami, kruidenkaas, paprika, sla,
lente-ui, bieslookmayonaise)
Kempenham
(met Parmezaanse smeerkaas,
bladsla, zongedroogde tomaatjes,
en pijnboompitten)
Amsterdammertje
(Old Amsterdam, pestomayo, ei,
komkommer, sla, pijnboompitjes)
Ongezond
(Old Amsterdam, streaky bacon,
sla, tomaat, ei, bieslookmayonaise)
Gerookte zalm
(zalm, sla, ei, wasabimayo,
kappertjes en lente-ui)
Zalm speciaal
(zalm, kruidenkaas, sla, rode ui,
kappertjes)
Carpaccio
(carpaccio, truffelmayonaise,
parmezaanse kaas, sla,
pijnboompitten)

Prijs

6,75
6,75
6,75

6,75
6,75
6,75

6,75
6,75
7,25
7,25
7,25

BROODJE VAN DE MAAND:
Per stuk vanaf 6,00 (zie website)
DRANKEN:
Liter melk
Liter jus d’orange
Cola (blik)
Fanta (blik)
Spa blauw (0,33 fles)
Verse jus (beker)
Opmerkingen:

Prijs
3,00
4,75
2,25
2,25
2,25
3,50

Aantal

half wit half st.br.
stokbrood meergranen

