
 
Onderstaand een overzicht van broodjes, salades en zoete lekkernijen, welke 
u bij ons kunt bestellen. 
Heeft u andere wensen? Vraag het ons, zodat wij kunnen kijken of we aan uw 
wens kunnen voldoen.  
 
Catering broodjes 
Keuze uit harde witte broodjes,  bruine pistoletjes of boterhammen.  
Te bestellen vanaf minimaal 7 broodjes.

 
● Jonge kaas 3.30 
● Oude kaas 3.30 
● Brie 3.75 
● Beenham 3.75  
● Ham-kaas 3.75  
● Parmaham 3.85 
● Tonijnsalade 3.85 

 
Extra sla/tomaat/komkommer, hiervoor rekenen wij 0.30. 
Wij besmeren onze broodjes niet standaard met boter.  
Wanneer u roomboter op uw broodjes wenst, kunt u dit uiteraard even melden bij het 
doorgeven van uw bestelling. Wij rekenen hier geen meerprijs voor.  
 
Luxe broodjes 
(assortie van luxe boterhammen, pistoletjes en ciabatta's) 
Te bestellen vanaf minimaal 5 broodjes.  
 
Gezond, ham, kaas, sla, komkommer, tomaat en honingmosterd dressing 4.25 
Oude kaas met rode pesto, komkommerlinten, zongedroogde tomaatjes en rucola sla 5.50 
Geitenkaas, honing, walnootjes en sla 5.50 
Beenham met honingmosterd dressing, komkommer, sla en pijnboompitjes 5.50 
Brie, parmaham, sla en tomaat 6.25 
Parmaham, olijfonaise, rucola sla en parmezaanse kaasvlokken 5.75 
Gerookte kip, komkommer, pijnboompitjes en honingmosterd dressing 6.50 
Huisgemaakte tonijnsalade, oude kaas, rode ui, sla en ansjovis dressing 5.75 
Gerookte zalm, roomkaas, komkommerlinten, bosuitjes en sla 6.95 
 
Salades 

● Geitenkaas, komkommer, honing, walnootjes en balsamico dressing 6.50 
● Gerookte kip, komkommer, spekjes en honingmosterd dressing 6.95 
● Parmaham, geroosterde groenten, groene pesto en parmezaanse kaas 7.50 
● Zalm, huisgemaakte tzatziki saus en komkommerlinten 7.95 
● Huisgemaakte tonijnsalade, rode ui, ansjovis dressing en parmezaanse kaas 6.95 

 
Zoete lekkernijen uit onze eigen Bakery (€1.50 per stuk) 
High Tea hapjes, assortie van worteltjestaart met cream, dadeltaart, diverse brownies 
cheesecake en chocoladetaart. (aanbod kan wisselen i.v.m voorraad op dat moment) 

● Box met 12 zoete lekkernijen  17.00 
● Box met 18 zoete lekkernijen  25.00 
● Box met 24 zoete lekkernijen  34.00 
● Verjaardag, feestje of traktatie 

 
Al onze huisgemaakte taarten zijn ook te bestellen voor thuis of voor uw bedrijf.  

● Chocoladetaart   17.50 9 punten 
● Worteltjestaart met cream  18.00 9 punten 
● Cheesecake naturel  18.95 8 punten 
● Appeltaart  13.95 8 punten 
● Dadeltaart  19.50 8 punten 
● Noten brownie    2.25 per stuk 
● Muffin    2.00 per stuk 
● Scones met cream en jam    3.30 3 stuks 

 
 

Hele taarten (zijn voorgesneden), graag 3 dagen van te voren bestellen. Dit om teleurstellingen te voorkomen. 
Uiteraard kunt u ook losse punten van iedere taart bestellen.  
Heeft u andere wensen? Informeer gerust naar de mogelijkheden. Tel: 0318-652955 
 

 


