
         Vers belegde pistolets                                                         

Kaas van zuivelboerderij Van Wees  Beleg van vleeschhouwerij De Scharrelaer 
Pistolet jonge kaas   3,50  Pistolet ham      3,95 
Pistolet oude kaas   3,95  Pistolet filet american met ei en ui  4,50 
Pistolet ham/kaas  4,25  Pistolet kiprollade     4,95 
Pistolet gezond (met ham) 4,95  Pistolet kip pittige mayo   5,95 
Oude kaas truffelmayo 5,25  Pistolet rosbief    4,75 
Gezond oude kaas met spek 5,75  Pistolet salami    4,25  
Pistolet ossenworst  4,50  Pistolet kipkerriesalade    4,25 
Pistolet gekookt ei   3,75  Pistolet eiersalade    4,75  
Pistolet bieslookroomkaas  4,20  Pistolet filet martino met martinosaus  5,50 
Vis van visspecialist Marc Bokhorst :   Tonijn- of krabsalade     5,95/4,95 
 
Onze pistolets worden belegd met boter, komkommer, tomaat, peper en zout tenzij anders aangegeven. Ook verkrijgbaar  
op zachte witte of bruine cadetten van bakkerij Van Leeuwen. Of op een luxe bol (+€1,- extra): ciabatta, Italiaanse- of meergranenbol.  

         Luxe belegde bollen en koude wraps                                                        

Brie Deluxe met walnoten, honing en rucola  5,75 Rosbief Deluxe met roomkaas, ui, sla, pijnboompitten  5,75 
Brie gezond met ham, groente en honingmosterdsaus 5,95 Van de maand  elke maand ander broodje v.a.  6,25  
Brie met spek pijnboompitten en honingmosterdsaus 5,95 Geitenkaas     5,50 
Kiprollade Deluxe mosterdmayo, avocado, sla en ei  6,25  Wrap vegan   6,95  
Mexican Bacon Cheese oude kaas, spek, sla tomaat, nacho’s 5,95  Wrap kiprollade   6,25 
Salami Deluxe mosterdmayo, zongedr. tomaat en kaas 5,75  Wrap zalm/carpaccio  6,95 
Pulled pork met truffelmayo, sla, groente en bbq-saus 5,95 Pain au chocolat   2,20 
Eiersalade met gebakken spek en ijsbergsla  5,95 Roomboter croissant    1,95 
Caprese met mozzarella, pesto, tomaat en pijnboompitten 5,50 Croissant belegd met jonge/oude kaas   3,40/3,70 
Zalm met roomkaas, komkommer en ei    6,95 Croissant belegd met ham/kaas  4,20  
Carpaccio met pesto, Parmezaans kaas en pijnboompitten 6,95  Appelflap/gevulde koek  2,50 
Ossenworst met truffelmayo, ui, augurk en kappertjes 5,75 Diverse muffinsmaken  3,00 

         Maaltijdsalades & vegan broodjes  

Maaltijdsalade kiprollade   8,95  Maaltijdsalade carpaccio     8,95 
Met sla, rucola, komkommer, tomaat, ei, pijnboompitten  Met sla, rucola, pesto, Parmezaanse kaas, komkommer en  

Maaltijdsalade BLT (met spek + 1,00)  7,95   pijnboompitten met een balsamicodressing  
Met sla, rucola, mozzarella, komkommer, tomaat, ei,  Maaltijdsalade geitenkaas met komkommer, zongedroogde  7,95 
3alsamicodressing en pijnboompitten    tomaat, walnoot, balsamicodressing. 
Maaltijdsalade gerookte zalm  8,95 Avocado met hummus, zongedr. tomaat en pijnboompitten 6,50 

Met sla, rucola, komkommer, ei, kappertjes, pijnboompitten Gegrilde paprika met hummus en pijnboompitten  6,50 

       Banaan met agave siroop, walnoten en rucola   5,95 

Onze maaltijdsalades worden opgemaakt met een honingsmosterddressing, peper en zout. Tip: bestel er een los broodje bij + 1,00.   

         Warme broodjes en snacks    

Saucijzenbroodje     3,25  Panini brie/spek met rucola  6,45   
Kaasbroodje     2,95   Panini geitenkaas/honing 5,95 
Frikandelbroodje     2,95  Panini ham/kaas  4,75   
Gehaktbal met mayo, mosterd of ketchup  4,25  Panini kaas/kip met pesto  5,75   
Gehaktbal met pindasaus   5,00   Panini kaas/tomaat  4,50 
Hete kip met sriracha of chilisaus    5,50  Panini mozzarella/tomaat 5,95  
Grillworst met chunky burgersaus  4,75  Panini tuna melt  6,50 
Grillworst kaas met chunky burgersaus  4,75  Panini pesto/brie/salami 5,75 

Bestel: www.broodjesboetiek.nl meer info: info@broodjesboetiek.nl of bel   

http://www.broodjesboetiek.nl/
mailto:info@broodjesboetiek.nl

