
BROOD & SANDWICHES 
  Verrassingsbrood vanaf 32 tot 96  

      32 belegde driehoekjes boterhamen van 5,5 cm     48.00 € 
     64 boterhammen  59.00 €, - 80 boterhammen  70.00 €, - 96 boterhamen 85.00 € 
 
 a) Gerookte zalm, kaas, ham 
 b) Gerookte zalm, tonijn salade, gerookte forel mousse 
 c) Eendenpastei, ham, kaas met noten 
 Of naar keuze 

 Min 16 Geitenkaas met kappertjes  
 Min 16 Foie gras  +8 €/16 stuks  
 Min 16 Kaas met noten  
 Min 16 Kaas met tuinkruiden  
 Min 16 Gouda  
 Min 16 Ham  
 Min 16 Parma ham        +4 € /16 stuks  
 Min 16 Paté  
 Min 16 Gehakte gerookte forel  
 Min 16 Tonijnsla  
 Min 16 Gerookte zalm     +4 € /16 stuks   
 Min 16 Tapenade 

 
Mini sandwiches of broodjes 

 
 Mini sandwiches en broodjes minimum 5 per soort  Op schotels                   

Gesloten + 15 cents                   
                                                                           Mini sandwiches        
 Américain   (thuis bereid)  1.60 € 
 Platte kaas, radijs, bieslook       1.60 € 
 Kaas met tuinkruiden      1.60 € 
 Gouda, tomaten, salade                     1.60 € 
 Gekookte ham, tomaten, augurken            1.60 € 
 Serrano ham, gedroogde tomaten, paprika’s 1.80 € 
 King Krab, eieren, mayonaise, tomaten 2.50 €  
 Eenden paté, ajuin confituur 2.20 €   
 Grijze garnalen, eiren, mayonnaise, tomaten 2.20 €  
 Kipcurry     (thuis bereid)         1.80 € 
 Zalm salade (thuis bereid)               1.80 € 
 Tonijnsla     (thuis bereid)                1.80 € 
 Gruyère en bacon, salade 1.80 € 
 Gehakte zalm              2.20 €  
 Mozzarella ,gedroogde tomaten en rucolla 1.95 € 
 Komkommer en gerookte zalm, Griekse yoghurt  2.50 €  
 Roze garnalen met guacamole 1.95 € 
 Parma ham met artisjokken en tapenade 1.95 € 
 Chorizo met gekookte paprika en tomaten  1.80 € 
 Kalkoenfilet, mosterdsaus met honing, tomaten, komkommer  1.80 € 
 Brie, spekjes en appel 1.95 € 

Geitenkaas met courgettes en paprika’s                                            1.95 €  
  



Schotels van mini open sandwiches of mini broodjes (7 cm) 
 
Pinot:  20 stuks  Schotel met dag assortiment 28,50 € 
Aligoté:  20 stuks  Américain, Gouda kaas, kip curry, garnalen 32,50 € 
Chardonnay: 20 stuks  Gerookte zalm, Kaas met tuinkruiden, Paté, Tonijnsalade 33,50 € 
Muscat: 20 stuks  Brie met noten, King krab, Gehakte zalm, Mozzarella en gedroogde tomaten 33.50 € 
 
  
  Schotel van gesloten mini sandwiches of mini broodjes vanaf 25 stukken  Per stuk 1.80€ 
       Gerookte zalm, charcuterie, kaas, salades  
 

  Ontbijtschotel  vanaf 25 stukken                    Per stuk 1.75€ 

        Gerookte zalm, Gouda, smeerkaas, ham 
  
  Club sandwiches. 2 driehoeken botterhammen   vanaf 3x 2driehoeken per soort       Per 2 stukken 6 .00 
€   

 Toasted brood, mayonnaise, kip, tomaten, Gouda, salade  
 Toasted brood, mayonnaise, ham, tomaten, Cheddar, salade 
 Toasted brood mayonnaise, tonijn, tomaten, Gouda, salade 
 
 
 

Amerikaanse bagels          vanaf 16  stuks    Minimum 4 per soort      
 Cream cheese, bieslook  per stuk  4.50 € 
 Pastrami, augurken    per stuk  4.50 € 
 Gerookte zalm, komkommer   per stuk  5.50 € 
 Cheddar kaas en bacon, salade  per stuk  4.50 € 

 Schotel vanaf  minimum 32 tunnbrod (6cm)         Per stuk 1.35€ 
      Gerolde Zweedse boterham met gerookte zalm, eenden mousse, 
     Kaas met tuinkruiden, forel rilletjes   
 
 
 

Schotel met  minimum 24 mini pita (6cm)           Per stuk 1.45 € 
      Diverse vegetarische garnituren van het Midden-Oosten 
 
 

   
Schotel  vanaf 25 mini ciabatta’s                        Per stuk 1.85€  
      Mozzarella en tomaat, Parmaham en artisjok, tonijn met kappertjes,  
      Bressaola met notensalade, Taleggio kaas 
 
 
 

  



 


