
Prijslijst 2021 

Standaard ontbijt:           10 p.p. 

Croissant, broodjes, yoghurt met vers fruit, divers hartig en zoet beleg, boter, verse jus d’orange en melk 

Luxe ontbijt:            15 p.p. 

Croissant, broodjes, yoghurt met vers fruit, divers hartig en zoet beleg, boter, verse jus d’orange, melk,  

bubbels en zoete lekkernij 

Basis lunch:            5,50 p.p. 

2 zachte bollen (wit + bruin) met divers beleg, 1 krentenbol en halvolle melk 

Standaard lunch:           6,95 p.p. 

2 vers afgebakken pistolets (wit + bruin), divers beleg,1 krentenbol, verse jus d’orange en melk 

Luxe lunch:            9,95 p.p. 

2 vers afgebakken broodjes met luxe belegd, verse jus d’orange, melk, vers fruit en zoete lekkernij 

Brunch:            15 p.p. 

Vers afgebakken brunchbroodjes verse jus d’orange, yoghurt met vers fruit, diverse soorten hartig  

en zoet beleg, wrap met kip/bacon, Beemsterkaasbroodje  Brunch met prosecco: + 2,50 p.p. 

Kinderbrunch:            8,50 p.p. 

Zacht wit en bruin bolletje, chocomel, diverse soorten hartig en zoet beleg, hotdog en een verrassing 

Standaard broodjes: 

Zacht bolletje wit of bruin, pistolet wit of bruin 

Meergranen bol (+50 cent) 

Achterham    2,00 

Jonge kaas    2,00 

Oude kaas    2,50 

Ham/kaas    2,50 

Gezond     3,00 

Ei     2,00 

Filet americain    2,50 

Filet americain speciaal   3,00 

Kipfilet     2,25 

Kipfilet gezond    2,50 

Roombrie    2,25 

Ossenworst speciaal   4,00 

Rosbief speciaal    4,00 

Salami     2,00 

Eiersalade    2,50 

Tonijnsalade    2,50 

Alle broodjes worden geserveerd met sla, tomaat, 

komkommer en boter. 

Geef bij uw bestelling gerust aan als wij rekening 

moeten houden met allergieën of dieetwensen.  

 

Geef uw bestelling eenvoudig door: 

Telefonisch, Whatsapp, Email of kijk op onze website 

06-23665966 

dijk43catering@gmail.com  

www.dijk43.com/catering 

Volg ons ook op Instagram – dijk43catering 

Warme broodjes: 

Saucijzenbroodje     2,50 

Kaasbroodje     2,50 

Broodje warme beenham    3,50 

met honing mosterd saus  

Broodje gebakken ei    2,50 

Broodje gebakken ei met spek   3,25 

Broodje bal met satésaus    3,50 

Broodje hamburger    5,00 

met sla, tomaat, mayonaise, ketchup 

extra cheddarkaas en spek   +1,50 

 

Drinken: 

Verse jus d’orange (0,5l)    3,50 

Verse Smoothie (0,5l)    3,50 

Melk (0,5l)      1,15 

 

Huisgemaakte appeltaart    12,50 

24 cm voor 10-12 personen 

 
Binnen een straal van 10 km worden bestellingen boven de €20 

gratis bezorgd. Voor bestellingen onder de €20 of verder dan  

10 km worden de volgende bezorgkosten in rekening gebracht: 

0-10 km (<€ 20) 2,50 

10-15 km  2,50 

15-20 km  5,00 

20-25 km  7,50 

>25 km  alleen in overleg 

Bestellingen dienen voor 18:00 besteld te zijn zodat wij kunnen 

garanderen wij de volgende dag uw broodjes kunnen verzorgen. 

Vanaf nu kunt u ook cadeaubonnen bestellen! 
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