Prijslijst
Standaard ontbijt:
10 p.p.
Croissant, broodjes, yoghurt, divers hartig en zoet beleg, boter, vers fruit, verse jus d’orange, melk en karnemelk
Luxe ontbijt:
15 p.p.
Croissant, broodjes, yoghurt, vers fruit, divers hartig en zoet beleg, boter, verse jus d’orange, melk, karnemelk,
bubbels en zoete lekkernij
Basis lunch:
2 zachte bollen (wit + bruin) met divers beleg, 1 krentenbol, halvolle melk en karnemelk

5,50 p.p.

Standaard lunch:
6,95 p.p.
2 vers afgebakken pistolets (wit + bruin), divers beleg,1 krentenbol, verse jus d’orange, melk en karnemelk
Luxe lunch:
9,95 p.p.
2 vers afgebakken broodjes met luxe belegd, verse jus d’orange, melk, karnemelk, vers fruit en zoete lekkernij
Standaard broodjes

Warme broodjes:

Witte of bruine bol, witte of bruine pistolet
Meergranen bol (+50cent)

Saucijzenbroodje

2,50

Kaasbroodje

2,50
3,50

Achterham

2,00

Jonge kaas

2,00

Broodje warme beenham
met honing mosterd saus

Oude kaas

2,50

Broodje gebakken ei

2,50

Ham/kaas

2,50

Broodje gebakken ei met spek

3,25

Gezond

3,00

Broodje bal met satésaus

3,50

Geitenkaas

2,50

Broodje brie honing, walnoot

3,50

Ei

2,00

5,00

Filet americain

2,25

Filet americain speciaal

2,50

Broodje hamburger
met sla, tomaat, mayonaise, ketchup
extra cheddarkaas en spek

Kipfilet

2,25

Salades:

6,95

Kipfilet gezond

2,50

Roombrie

2,25

Salade tonijn gemengde sla, rucola, tonijn, olijven, tomaat,
komkommer, rode ui balsamico dressing

Ossenworst speciaal

3,25

Rosbief speciaal

3,25

Rookvlees

2,50

Salami

2,00

Salami/kaas

2,50

Verse jus d’orange (0,5l)

3,50

Eiersalade

2,50

Verse Smoothie (0,5l)

3,50

Tonijnsalade

2,50

Melk (0,5l)

1,15

Zalm

4,00

Karnemelk (0,5l)

1,15

Alle broodjes worden geserveerd met sla, tomaat,
komkommer en boter.
Geef uw bestelling eenvoudig door
Telefonisch, Whatsapp, Email of kijk op onze website
06-23665966
dijk43catering@gmail.com
www.dijk43.com/catering

+1,50

Salade mozzarella, gemengde sla, rucola, rode ui, tomaat,
komkommer, ei nootjes, pesto
Salade kip gemende sla, rucola, kipfilet, rode ui, tomaat,
komkommer, ei, croutons

Wij bezorgen gratis binnen een straal van 10 km en bestellingen
dienen voor 18:00 besteld te zijn zodat wij kunnen garanderen
wij de volgende dag uw broodjes kunnen verzorgen.
Overige bezorgkosten:
10-15 km
2,50
15-20 km
5,00
>20 km
7,50

