BROODJESKAART
Alle broodjes worden standaard afgewerkt met vier soorten groentjes en zijn ruim belegd !
Wie zijn broodje op maat wil, (bruin, prokorn of wit (1), soort groentjes of sausje), moet dit de dag voordien over de middag in de broodjeshoek zelf invullen met naam en voorkeuren.
Wie reserveert, krijgt gegarandeerd zijn persoonlijke keuze !
Naamloze zakjes worden niet klaargemaakt.
Onderlijnde broodjes worden in volkoren versie en met extra veel groenten beschouwd als Sana-broodje (1)
Ruime keuze zonder te bestellen naargelang de voorraad !

Type 1 aan 2,4 €
Broccoliworst
Edelham
Eiersalade
Gebakken paté (met ajuinconfituur)
Kaas
Parijse worst
Philadelphia
Vleessalade
Broodje Gezond
(groenten en dressing)

Type 3 aan 3,5 €

Type 2 aan 3,2 €

3
3
7
7

Américain préparé
Kalkoenham
Kip curry
Chorizo
Gerookte ham
Kip Hawaï
Kip Mayonaise
Kipham
Kipham tuinkruiden
Krabsalade (3)
Martino met ansjovis (4)
Mozzarella met tomaat (7)
Philadelphia pesto tomaat (7)
Pita pikant
Salami
Smos (7)
Tonijn Cocktail
Tonijn mayonaise
Vissalade (4)
Zalmsalade (4)

Type 4 aan 4,2 €

Nils (mozarella, tonijn mayonaise en preischeutjes) (7)
Feta met rode pesto (7)

Club (préparé, kaas en ham)
Gandaham met zongedroogde tomaatjes

Für Elise (préparé, kaas, tuinkers en cocktail) (7)
Geitekaas met chorizo

Geitekaas met chorizo en parmezaan (7)
Gerookte heilbotsalade
Gerookte zalm (4)
Grijze garnalensalade (2)
Meli (Brie, honing en pijnboompitten) (7,8)

Paris (brie met appel, sla en tomaat)
Philadelphia met kalkoenham en kerrie (7)
Tropical ( kaas, ham, anaans en cocktailsaus) (7)
Bickyré (préparé, bickysaus, ajuintjes)

-7
-7

Mr. W (gerookte zalm met asperge, pijnboompitten en tuinkers)(4,!)
Mrs. W (Gandaham, mozarella, zongedroogde tomaatjes)(7)

Zomers kip (Poljo estivale)
-10 Philadelphia met Gandaham (7)
(kipstukjes, appel, honing mosterd knappreige salade) Tricolor (kaas, salami en ham) (7)

Broodje van de maand
warme broodjes zonder groenten

warme broodjes met groenten

Kippedonut met barbecuesaus
Mexicano met andalouse

Kippedonut met barbecuesaus
Mexicano met andalouse

Kebab kalkoen met looksaus
Panini

Kebab kalkoen met looksaus
Panini

Proef ook onze lekkere multigranenbroodjes : prokorn, muesli, waldkorn,... !
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