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Broodjes
Bij elk soort assortiment is een minimale afname van 10 personen, wij houden dan
rekening met 2,5 broodje per persoon wat dus neerkomt op 25 broodjes en kunt u
een keuze maken uit 5 verschillende soorten beleg
Broodjes assortiment A (Mix van witte/bruine harde & zachte broodjes)
€2,00 per st.
Kaas
Leidse Kaas
Roomkaas
Smeerkaas
Gekookt ei
Ham
Cervelaat
Kipfilet
Leverworst
Gekookte worst
Broodjes assortiment B (Mix van witte/bruine harde & zachte broodjes)
€2,50 per st.
Boerenkaas met tomaat
Kaas met gegrilde courgette
Roomkaas, sla en Tomaat
Brie met honing en walnoten
Gekookt ei en tomaat
Humus met oude kaas en komkommer
Boeren Omelet
Salade van de dag
Beenham Rucola
Salami met Kruidenkaas
Osseworst met creme fraiche en mosterd
Rookvlees met uien chutney
Kipfilet met kerrymayonaise
Filet Americain.

Broodjes assortiment C (Mix van witte/bruine harde & zachte luxe broodjes)
€3,50 per st
Brie tomaat
Kaas courgette rauwkost
Oude kaas, tomaat & rucola
Oude kaas & mango
Camenbert
Blauwe kaas
Mozzarella/Tomaat/Basilicum
Avocado-salade
Ham/kaas gezond
Rosbief
Parmaham, pesto & ijsbergsla
Gerookte kip honingmosterd
Gekookt ei met gebakken spek
Rookvlees met tomatenchutney
Pâté
Filet Americain eitje
Tartaar speciaal
Bacon/Lettuce/Tomato
Ham met asperge salade
Rundvlees salade
Ham/prei salade
Zalm salade
Hollandse garnalen en cocktailsaus
Gerookte zalm en roomkaas
Gerookte paling met truffelmayonaise
Fourmed Ambert met gekarameliseerde sjalottenchutney

Broodjes assortiment D (Mix van vershillende wraps, sandwiches en broodjes)
€3,75 per st
Wrap gerookte kip met tandorimayonaise
Wrap gerookte zalm en bieslookkaas
Wrap Vitello Tonato
Wrap carpaccio met pestomayonaise en old Amsterdam
Sandwich BLT
Sandwich gerooktezalm met rode ui, kappertjes en veldsla
Brie tomaat
Kaas courgette rauwkost
Oude kaas, tomaat & rucola
Oude kaas & mango
Camenbert
Blauwe kaas
Mozzarella/Tomaat/Basilicum
Avocado-salade
Ham/kaas gezond
Rosbief
Parmaham, pesto & ijsbergsla
Gerookte kip honingmosterd
Gekookt ei met gebakken spek
Rookvlees met tomatenchutney
Pâté
Filet Americain eitje
Tartaar speciaal
Bacon/Lettuce/Tomato
Ham met asperge salade
Rundvlees salade
Ham/prei salade
Zalm salade
Hollandse garnalen en cocktailsaus
Gerookte zalm en roomkaas
Gerookte paling met truffelmayonaise
Fourmed Ambert met gekarameliseerde sjalottenchutney

