
BroodjesBezorgService.nl Prijzen Ex. BTW Bestelprocedure

U kunt ook via de email bestellen!

Bestellijst mailen naar: bestellen@broodjesbezorgservice.nl Bestellen Tot 10 uur dezelfde dag bezorgd. 

Tel. Nr. 010 - 471 89 11 Levering tussen 11:30 uur en 12:30 uur!

Opent om 09:00u, voor die tijd per mail al wel bereikbaar!!

Vergaderpakketten Aantal

Budget 2 pistoletjes wit en meergranen 6 soorten beleg en zonder rauwkost

5,46

Standaard 2 pistoletjes per pakket wit en meergranen, 10 verschillende soorten beleg, met rauwkost en een halve liter melk/karne melk

8,03

De Luxe  2 Broodjes per pakket (tot 5 verschillende brood soorten) met o.a. luxe beleg(denk aan Carpaccio, gerookte zalm)

Met rauwkost een flesje  vers geperste jus d'orange en een pakje melk 11,47

Schalen Kleine broodjes leuk, lekker en handzaam!

Luxe Mini broodjes schaal €2.95

Een mix van 3 soorten broodjes verschillende soorten beleg. Vega maar ook vleeswaren o.a. Carpaccio, vitello tonnato.

Kleine Sandwich schaal €2.50

Gemaakt op boerenboterhammen Wit en meergranen Goed te combineren met de luxe mini broodjes schaal Te bestellen per 4

1 persoon lunchschaal €11.47

Verschillende soorten beleg zoals jong belegen kaas, kalfsfricandeau, gerookte zalm, filet americain, dungesneden carpaccio en rosbief. 

Geserveerd met 3 verschillende soorten mini broodjes, dressings en frisse sla.

Beleg: prijs Pistolet (wit)

Pistolet 

(meergranen)

Rustiek 

wit+€0,50

Italiaanse      

Bol+€0,50

Rustiek 

bruin+€0,50

Zacht 

bolletje (wit)

Zacht bolletje 

(bruin)

Rauwkost op 

broodje?+€0,60

Beenham € 3,21

Brie € 3,21

Brie met walnoten € 3,44

Eier-salade € 3,21

Filet american € 3,21

Filet american speciaal € 3,90

Geitenkaas € 3,21

Geitenkaas de luxe € 3,44

Fricandeau € 3,44

Gekookt ei € 3,21

Gerookte zalm € 4,36

Gezond € 3,90

Ham € 3,21

Kaas € 3,21

Kip-kerry salade € 3,44

Kipfilet € 3,21

Oude kaas € 3,44

Rosbief € 3,44

Salami € 3,21

Salami/Kaas € 3,21

Tonijn salade € 3,44

Verse kruidenkaas € 3,21

Snacks Maaltijdsalade

Broodje kroket 2,98

Kaasbroodje 1,79

Saucijzenbroodje 1,79

Losse kwekkeboom kroket 2,43

Maaltijdbroodjes (1 broodje is complete maaltijd) Boerenboterham (wit) Boerenboterham (bruin)

Uitsmijter 3 eieren en boterhammen Ham/Kaas 7,25

Uitsmijter 2 eieren en boterhammen Spek/Kaas 6,42

Omelet Ham/kaas 4,62

Boeren Omelet ham,kaas,spek,ui, paprika 7,8

Warme Beenham (met 120 gram beenham en honingmosterd saus) 8,5

Dranken Aantal

Jus d'orange pak 1L 3,50

Jus d'orange vers 0,25l 2,75

Melk 1L 2,00

Melk 0,5L 1,61

Karne melk 1L 2,00

Karne melk 0,5L 1,61

Frisdrank 1,65

Fruit 0,87

Welke medewerker heeft besteld?

Opmerkingen (bijv. geen boter bij … of geen dressing op …):

Toelichting:

Gebruik systeem van turven voor invullen van de lijst.

Kruis jouw naam door als je een keuze hebt gemaakt.

Wil je rauwkost op het door jouw gekozen broodje? Zet bij de gewone broodjes dan ook een streepje in de laatste kolom.

Glutenvrij brood is ook mogelijk +€1,25

Broodje

Vitello Tonnato (kalfsfricandeau, rucola, kappertjes en tonijndressing)7,80

Rosbief Soof (Rosbief, rucola, ui, kappertjes en gebakken katenspek)7,80

Rustiek broodje (wit) Rustiek broodje (bruin)

Supergezond (ham, kaas, sla, tomaat, komkommer, ei, ui paprika advocado en dressing)7,29

Carpaccio (carpaccio, pijnboompitten, kaas, truffelmayonaise en rucola)7,80

BESTELLIJST BROODJESBEZORGSERVICE.NL

Pittige Hummus (licht pikante hummus met paprika, tomaat en sla)5,96

Pulled Chicken (Malse kip met smokey bbq saus)6,88

HUISGEMAAKTE TONIJNSALADE Onze heerlijke huisgemaakte tonijnsalade gemaakt met een gesnipperd uitje en augurk. 6.88

GEROOKTE ZALM Plakjes gerookte zalm, rucola, uitjes, kappertjes, mosterd-dille dressing. 8.21

Filet American (Royaal besmeerd met ui, gekookt ei, sla, augurk, mayo en martino saus)6,33

Geitenkaas (kruidenboter, oude kaas, geitenkaas, prei en bieslook warm uit de oven)6,42

Kroketten met brood (2 rundvlees kroketten, 2 boterhammen, mosterd, rauwkorst)6,88

CLUBSANDWICH 3 geroosterde boterhammen met kipfilet, kaas, kruidenroomkaas, rucola sla tomaat, komkommer, pijnboompitten, gebakken katenspek 

en balsamico dressing. 8.17

TRIO VAN VLEES 3 kleine rustieke broodjes met carpaccio, vitello tonnato en onze rosbief Soof. 9.08

Gerookte zalm 8,00

Tonijn 8,00

kip 7,50

mailto:bestellen@broodjesbezorgservice.nl

