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PRINT DEZE LIJST UIT EN 
BEL NAAR: 020-6341085

Wanneer u ruim van te voren besteld 
zorgen wij ervoor dat uw bestelling klaar  staat 

op het door u gewenste tijdstip.

Wij leveren onze broodjes standaard zonder boter. Wilt u boter kruis dan het vakje mb aan achter uw bestelling.
U heeft bij alle broodjes de keuze uit zachte witte- (wb) of bruine broodjes (bb). 

Voor vers afgebakken luxe broodjes berekenen wij een meerprijs nl. € 0.50; u heeft keuze uit:
witte pistolet (wp), bruine pistolet (bp). Saus op broodje € 0.30 per br. 

                                                 wb    bb    wp   bp      mb      saus       prijs 

VLEESWAREN
Achterham                                                                                        2,50
Achterham met j.b. kaas                                                                     3,00
Fricandeau                                                                                        2,75
Salami                                                                                              2,50
American filet                                                                                    2,75
American filet spec. ei+ui                                                                    3,25
Tartaar                                                                                              2,75
Tartaar spec. ei+ui+mayo                                                                   3,25
Leverworst                                                                                        2,50
Ossenworst                                                                                        3,00
Rosbief                                                                                              3,00
Katenspek                                                                                         2,00

                                                                                                             

KAAS
Jong belegen kaas                                                                              2,50
Jong belegen kaas                                                                                   
met tomaat                                                                                       3,00
Old Amsterdam                                                                                  3,00
Old Amsterdam met
komkommer                                                                                      3,50
Brie met ijsbergsla                                                                             2,75

EI
Gekookt ei                                                                                         1,50
Gekookt ei met tomaat                                                                       2,00
Gebakken ei                                                                                      2,00
Gebakken ei kaas                                                                              2,50
Gebakken ei achterham                                                                      2,50
Gebakken ei katenspek                                                                       2,50
Gebakken ei achterham en kaas                                                          3,00
Gebakken ei ham, kaas, tomaat                                                          3,50
Omelet                                                                                              2,00
Omelet kaas                                                                                      2,50
Omelet achterham                                                                             2,50
Omelet achterham en kaas                                                                 3,00
Omelet ham, kaas, tomaat                                                                  3,50

 

                                                 wb      bb    wp   bp      mb     saus       prijs 

BROODJES GEZOND
Ham, kaas, sla, tomaat, ei etc                                                             3,25

SALADES
Eiersalade                                                                                         2,50
Zalmsalade met ijsbergsla                                                                   2,75
Tonijnsalade met ijsbergsla                                                                 2,75

WARME BROODJES
Tosti ham kaas                                                                                   2,50
Tosti salami kaas                                                                                2,50
Warmvlees met satésaus                                                                    3,75
Warmvlees met kaas en 
gebakken ui                                                                                       3,75
Warme beenham 
met honingmosterdsaus                                                                     3,75

BROODJE MET SNACKS
Fricandel                                                                                           2,00
Fricandel met mayonaise                                                                    2,30
Fricandel speciaal                                                                               2,30
Fricandel satesaus                                                                              2,30
Vleeskroket                                                                                       2,00
Kalfskroket                                                                                        2,25
Satékroket                                                                                         2,25
Surinaamse kipkroket                                                                         2,25
Kaaskroket                                                                                        2,25
Groentekroket                                                                                    2,25
Kaas-rucolakroket                                                                              2,50
Goulashkroket                                                                                    2,25
Dobben kroket (rund)                                                                         2,50
Kwekkeboom kroket                                                                          2,50
Kreeft kroket                                                                                     3,25
Stoofvlees kroket                                                                               2,50
Holtkamp kalfskroket                                                                          3,00
Draadjesvlees kroket                                                                          2,50
Carrero                                                                                             3,00
Halal mexicano                                                                                  3,00

 

 

U kunt uit ons gehele assortiment broodjes en dranken bestellen. Hieronder kunt u uw opmerking of extra bestelling kwijt.



VERVOLG
Bedrijfsnaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PATAT FRITES (BAKJE)                          MINISNACKS 
                                                                                                                            
                                                                        aantal       prijs                                                                                           aantal      prijs 

patat zonder                                  1,75     bitterballen                                 5     2,75
patat kipkruiden                             2,00     frikandellen                                5     2,75
patat mayonaise                            2,25     Vegaloempia                             10     2,75
patat mayonaise en uitjes               2,50     Rendangkroketjes                       5     3,00
patat ketchup                                2,25     kipnuggets                                 5     2,75
patat freggelsaus                           2,25     vlammetjes                                5     3,00
patat chilisaus                                2,25     kaasrolletjes                               5     2,75 
patat joppiesaus                            2,25     geitenkaaskroketjes                    5     3,00
patat piccalilly                                2,25     mini kiploempia`s                       5     2,75
patat satésaus                               2,50     kaas- rucolakroketjes                  5     3,00 
patat currysaus                              2,25     chicken finger tikka                     5     3,25
patat knoflook                               2,50     fried chicken hotwings                 5    3,25
patat speciaal ketchup                    2,75     
patat speciaal curry                        2,75     HAMBURGERS
patat oorlog (saté,mayo,ui)             3,00     hamburger                                         2,95
patat stoofvlees                             4,20     kipburger met remouladesaus              2,95
familiezak patat:                                       fishburger met ravigottesaus                2,95
zakje patat                                    2,50     cheeseburger                                      3,20
dubbele patat                                3,50     hawaiiburger                                       3,45
3 personen patat                            5,25     smikkelburger                                     3,45
4 personen patat                            7,00     eggburger (met gebakken ei)               3,95
5 personen patat                            8,25     dubbele hamburger                             5,40
Oer frites (zonder)                         2,75     dubbele cheeseburger                         5,90
                                                              dubbele smikkelburger                        6,40

SNACKS                                             
Frikandel                                       1,50     
Halal frikandel                                1,75     
frikandel mayonaise                       2,00     sitostick                                             2,50  
frikandel speciaal                           2,00     sitostick met satésaus                         3,00 
frikandel satésaus                          2,00     shaslick met currysaus                        3,25
vleeskroket                                    1,50     braadworst                                         2,25
kalfskroket                                    1,75     halve kip                                            4,95
satékroket                                     1,75     kipsaté ( 3 stokjes )                            4,95
goulashkroket                                1,75     kipschnitzel                                        4,50
kipkroket                                       1,75     hotdog                                               2,25
groentekroket                                1,75     hotdog met kaas                                 2,75
kaaskroket                                    1,75     huzarensalade                                    2,75
kaas-rucolakroket                          2,00     zalmsalade                                         3,95
Dobben kroket (rund )                    2,00     bakje gezond (gem. salade)                 2,75
garnalenkroket                               2,75     
smulrol                                         2,50     SAUZEN
kaassoufflé                                    1,50     klein bakje mayonaise                         1,00
ham-kaassoufflé                             1,75     klein bakje ketchup                             1,00
soufflesse (meer kaas )                  1,75     klein bakje satésaus                            1,25
mega kaassoufflé (veel kaas)          2,50     klein bakje joppiesaus                         1,00
Halal mexicano                              2,50     klein bakje currysaus                           1,00
orientaalse bami schijf                    1,50     klein bakje knoflooksaus                      1,50
orientaalse nasi schijf                     1,75     klein bakje chilisaus                            1,00
bamihap pittig                               1,50     klein bakje sambal                              0,50
kipkorn                                         1,75     klein bakje uitjes                                 0,50
bal gehakt uit de frituur                  1,75     grote beker mayonaise                        2,50
bal gehakt uit de jus                       2,50     grote beker ketchup                            2,50
kiploempia                                     3,25     grote beker satésaus                           3,50
shoarmarol                                    2,50     grote beker currysaus                          3,50
shoarmarol met knoflooksaus          3,00     grote beker joppie saus                       2,50
berenhap met satésaus                   3,75     grote beker knoflooksaus                     4,00
gehaktstaaf ( pikanto )                   2,00     grote beker chilisaus                           3,50
carrero ( pikant gehakt )                 2,50     grote beker uitjes                               1,00
stoofvleeskroket                             2,00     sambal, uitjes, kipkruiden                   0,25
 

 

FRISDRANKEN EN MILKSHAKES
                                                                            aantal       prijs

blikje Coca-cola                                 1,50         
petfles Coca-cola (0,5L)                     2,25
blikje Coca-cola light                         1,50         
blikje Fanta                                       1,50         
petfles Fanta  (0,5L)                          2,25
blikje Fanta of Coca-cola zero             1,50         
blikje 7-Up                                       1,75         
Aquarius orange                                2,50
blikje Fanta cassis                             1,50         
Aquarius blueberry                            2,50
blikje Fernandes  
(groen,geel,blauw,rood)                     1,75         
Spa (blauw of rood)                           1,75
flesje AA drink                                  1,75         
Icetea met prik, Dr pepper                 1,75
Minutemaid appel of orange               2,00         
Tonic of bitterlemon                           1,75
Fristi of Chocomel                             2,00         
mango maaza                                   2,50
Red-bull (klein)                                 2,25         
blikje Heineken of 
Grolsch (0,33L)                                 1,75         
blikje Heineken groot (0,5L)               2,25
Caprisonne (orange of multi)              0,50

milkshake klein (0,3L)                       2,00
milkshake middel (0,4L)                    2,75         
milkshake groot (0,5L)                      3,50
                                                            

MILKSHAKE SMAKEN
aardbeien, vanille, chocolade, banaan, 
rum, pistache, kersen, citroen, mango, 
sinaasappel, kiwi, meloen, bosbessen, 
caramel, mokka, peer, cocos, hazelnoot, 
amaretto, blue-curacao, witte chocolade,
watermeloen, groene appel, passievrucht,
appeltaart, popcorn, sangria, koffie,
ananas, pina colada, bubblegum, 
mandarijn 

 

Vul hier in welke sma(a)k(en) u wenst:

HALAL SNACKS
                                                                            aantal       prijs

Halal kipkorn                                    1,75         
Halal fricandel                                   1,75
Halal kipburger                                 2,95         
Halal Mexicano                                  2,50
                                                            

 

Vega burger                                        3,25
Las Vegasburger                                 3,25

SNACKS



MENU’S

                                                                                                                                       Aantal                       Prijs
Hamburger met patat en salade                                                                                                                          8,20
Kipburger met patat en salade                                                                                                                            8,20
Fishburger met patat en salade                                                                                                                           8,20
Cheeseburger met patat en salade                                                                                                                       8,45
Hawaiiburger met patat en salade                                                                                                                        8,70
Smikkelburger met patat en salade                                                                                                                      8,70
Eggburger met patat en salade                                                                                                                            9,20
Las Vegas burger met patat en salade                                                                                                                  8,50
Kiploempia met patat en salade                                                                                                                           8,50
Kiploempia speciaal met patat en salade                                                                                                            10,50
Halve kip met patat en salade                                                                                                                           10,20
Kipsaté met patat en salade                                                                                                                              10,20
Kipsaté met brood en salade                                                                                                                             10,20
Gehaktbal uit de jus met patat en salade                                                                                                              7,75
Wienerkipschnitzel met patat en salade                                                                                                                9,75
Shaslick met patat en salade                                                                                                                               8,50
Veganburger met patat en salade                                                                                                                        8,50
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WITTE WIJN
                                                                aantal   prijs
Chenet (droog of medium sweet) (frankrijk)              6,75
Avondrust ( zuid afrika )                                          6,75
Prosecco ( italie )                                                    6,75

RODE WIJN
Pampas  ( argentinie )                                             6,75
Chenet ( frankrijk )                                                 6,75
Avondrust ( zuid afrika )                                          6,75

ROSÉ
Avondrust ( zuid afrika )                                          6,75

IJS
                                                                aantal   prijs

Haägendazs ( 500 ml ) div. smaken                          6,95
Ben en Jerry’s ijs ( 175 ml ) div. smaken                  2,75
Ben en Jerry’s ijs ( 500 ml ) div. smaken                   6,95
Softijs v.a                                                               1,00
Sundae ( softijs met saus )                                      2,50
Verpakt ijs van Ola v.a                                            0,70

BIER
                                                               aantal   prijs
Heineken of Grolsch blik ( 0,33L )                             1,75
Heineken blik ( 0,50L )                                            2,25
Heineken fles ( 0,3L )                                              1,75
Grolsch beugel ( 0,45L )                                          2,25
Jupiler                                                                    1,75
Radler 0.0 lemon                                                    1,75
Whisky-cola                                                            2,95
Bacardi-cola                                                            2,95

VERVOLG
Bedrijfsnaam: .......................................  
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