Ongs Broodje
Bestellen 033-2992227

warm

Jonge kaas

Broodje

Prijs
3,50

Met boter en jong belegen kaas

Ham

Met boter en achterham

Ham/kaas

Met boter, achterham en jong belegen kaas

Oude kaas

Met boter en oude kaas

Bolland

warm

Met gekookt ei en jong belegen kaas (uit de oven)

Gezond

3,50

Aantal

3,75
3,75
3,95
3,95

Met boter, achterham, jong belegen kaas, ei, tomaat, komkommer en ijsbergsla

Filet American

3,95

Met filet American, ei en ui

Tonijnsalade

3,95

Met tonijnsalade, (eventueel met komkommer en ijsbergsla)

Kip curry kokos salade

Met kip curry kokos salade, komkommer en ijsbergsla

Bacon eisalade

Met bacon mayonaise, bacon strips, eisalade en ei

Zapiekanka

warm

3,95
3,95
3,95

Met achterham, jong belegen kaas, rode ui, witte ui, ketchup, bieslook (uit de oven)

Brie

Met brie, honing en rucola

Brie de Luxe

3,95
4,50

Met pesto, brie, zongedroogde tomaatjes, rucola, honing en pijnboompitten

Kip bacon

4,50

Met bacon mayonaise, kipfilet, tomaat, komkommer en bacon strips

Grillworst

Met grillworst, ijsbergsla en saus naar keuze

Ossenworst

Met ossenworst, ei en ui

Gehaktbal

warm

Gebakken kipdijfilet

warm

Met een verse gehaktbal uit de jus en saus naar keuze

Oude kaas speciaal

4,50
4,50
4,50
4,50

Met oude kaas, zongedroogde tomaatjes, rucola, pijnboompitten en dressing
Met stukjes gebakken kipdijfilet en saus naar keuze

Carpaccio

5,50
5,50

Met pesto, carpaccio, Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes, pijnboompitten, kappertjes en carpaccio dressing

Zalm speciaal

5,50

Met bieslook roomkaas, koud gerookte zalm, komkommer, rucola en dressing

Beenham

warm

Met warme beenham en saus naar keuze

Spaken-burger

warm

Saté compleet

warm

5,50
5,50

Met frisse dille-lemon saus, black Angus burger, ijsbergsla, rode ui, tomaat, komkommer en barbecuesaus

Pulled pork

warm

Met salade, pulled pork en barbecuesaus

5,50
5,50

Zeer malse kipsaté, brood, atjar, tomaat, komkommer, satésaus en gebakken uitjes

Winter

warm

5,50

Met Zeeuws spek, zuurkool, halve rookworst en saus naar keuze

Gerookte paling

Met boter en vers gerookte palingfilet

5,95

Totaalprijs

Zoet en hartig
Croissant

Prijs
1,25

Gevulde koek

1,50

Dagelijks versgebakken roomboter croissant

Los broodje

Aantal

1.25

Totaalprijs

Dagelijks versgebakken broodjes met de keuze uit mini baguette wit, mini baguette bruin, waldcorn bol of marktzicht bol
Dagelijks versgebakken roomboter gevulde koek

Appelflap

Dagelijks versgebakken roomboter appelflap

Frikadelbroodje

warm

Saucijzenbroodje

warm

Frikandel in bladerdeeg met curry saus

Kaasbroodje

Gesmolten kaas in bladerdeeg
Roomboter saucijzenbroodje

warm

Croissant ham/kaas

warm

Losse gehaktbal

warm

Met achterham en jong belegen kaas (uit de oven)

Wimpie

Grillworst met kaas in bladerdeeg

warm

Verse gehaktbal uit de jus en saus naar keuze

Teriyaki boneless chicken

warm

1.50
2.25
2.25
2.25
2.75
3.25
3.25
4.95

100% bot vrije kip stukjes in teriyaki saus met sesamzaadjes (250 gram puur vlees)

Totaal voorzijde
Totaal achterzijde

Totaal

€
€

€

Bestellen: neem contact met ons op via telefoonnummer 033-2992227.
Graag uw bestelling tenminste een uur van tevoren doorgeven.
We kunnen uw bestelling eventueel ook bezorgen.
De bezorgkosten zijn 2,50 en vanaf 10 stuks bezorgen wij gratis.
Keuze uit mini baguette wit, mini baguette bruin, waldcorn bol of marktzicht bol.

Wist u dat bijna al onze producten van lokale leveranciers komen.

Woensdag gehaktdag
Broodje gehaktbal 3.50
losse gehaktbal 2.50

