BESTELLIJST BROODJES
Bedrijf / Naam:
Adres:
Tel:
Afhaaldatum:
Handtekening:

Ter attentie van:
Klantenkaartnummer:
Afhaaltijd:

Afhalen

Bezorgen*

Alleen voor contante verkoop

Uw bestelling vóór 10:30 uur faxen naar: 0416-344780 of bellen: 0416-337707
(NIET MAILEN AUB!)

Luxe broodjes

Prijs

Broodje van de Week (wekelijks anders, zie www.slagerijvanroessel.nl )

weekprijs

Carpaccio Traditioneel biefstuk  mosterd- dillesaus  pecorinokaas
Carpaccio Truffel biefstuk  truffelmayonaise  oude Beemsterkaas  rucola
Filet Americain 40 jaar oud familierecept
Martino filét Americain  pikante saus  mosterd  augurk  ui
Tartaar Speciaal tartaar van MRIJ-rund  ei  ui  mayonaise  ketchup
Gebraden Ribeye ribeye van MRIJ-rund  mosterddressing
Rosbief meergranenbrood  rosbief van MRIJ-rund  mieriksworteldressing
Vitello Tonato flaguette  kalfsfilet  tonijndressing  kappertjes
Gezond ham  kaas  ei  tomaat  komkommer  augurk
Krabsalade chefs special
Tonijnsalade mayonaise  ei  paprika  ui
Club Kip kipfilet  tomaat  komkommer  ei  mayonaise
Club Tonijn tonijnsalade  tomaat  komkommer  ei
Brie met honing boucheron  brie  honingdressing  rucola  walnoot
Gerookte Zalm mosterd-dillesaus  pijnboompitjes

€ 5,50
€ 5,95
€ 5,25
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,95
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,95
€ 4,95
€ 5,50
€ 5,95

Salades en diversen

Pastasalade Wokkelpasta  dressing  gebakken ham  zontomaat
Vers fruitsalade Vol vitaminen
Per bakje ± 250 g
Lunchsalade met kip gemengde sla  kipfilet  ei  tomaat  ananas
Jus d’Orange Dagvers 500 cc
Warme broodjes (Deze kunnen niet worden bezorgd)

Prijs
Per bakje

€ 4,75
€ 3,65
Prijs

€ 4,25

Bal gehakt Waar smaakt dat lekkerder?

€ 4,25

Worstenbroodje De basis is ons eigen gehakt.

€ 1,68

Saucijzenbroodje
Chicken Chili

€ 2,45
€ 4,25

1000-eilandensaus

Volgens familierecept

De basis is ons eigen gehakt.

gemarineerde kip  licht pikante dressing

Satevlees

€ 4,95

Milano

€ 4,25

Mexicaanse wrap

€ 2,75

kip  pindasaus
buikspek  salami  cheddar kaas  kruiden
Tortilla  Mexicaanse rundergehakt,

Aantal

3,75

Warme Beenham Specialiteit van het huis!!!
1000- eilandensaus

Aantal

Aantal

VERVOLG

22 juli 2022
prijswijzigingen voorbehouden

www.slagerijvanroessel.nl

BESTELLIJST BROODJES
Product

Broodjes voor een vergadering of lichte lunch
Prijs
Zacht broodje
Stokbroodje (meerprijs ± € 0,50)
Wit
Bruin
Wit
Bruin
€ 3,00
€ 3,25
€ 3,00

Achterham
Rosbief
Rauwe
boerenham
Gebraden kipfilet
Filet Americain
Goudse kaas
Brie
Krabsalade
Tonijnsalade
Kip kerriesalade
Eiersalade

€ 3,00
€ 4,75
€ 3,00
€ 3,45
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,00
€ 4,00

Opmerkingen

* Wij bezorgen uitsluitend koude broodjes bij een minimale afname van 10 stuks en brengen
hiervoor € 5,00 bezorgkosten in rekening. Bestellingen vanaf € 65,- bezorgen we gratis! Het
bezorggebied voor broodjes is regio Waalwijk, Sprang-Capelle, Kaatsheuvel en Drunen, tenzij
telefonisch anders overeengekomen (inclusief andere tarieven).Indien gewenst presenteren
wij uw broodjes op schaal, dit graag noteren bij de opmerkingen. De warme broodjes
worden niet bezorgd.

22 juli 2022
prijswijzigingen voorbehouden

www.slagerijvanroessel.nl

