Naam bedrijf
Contactpersoon
Telefoonnummer
Adres
Bezorgdatum en tijd
Contant | Pin | Op rekening

Betaalwijze

Alle broodjes worden met rauwkost
belegd.
Mix assortiment

3,00

Gekookt ei (V)

2,10

Met mayonaise

Jong belegen (V)

2,25

Oude kaas (V)

2,60

Met mosterd

Roomkaas (V)

3,00

Brie (V)

3,00

Met honing-mosterdsaus

Komijnekaas (V)

3,00

Slagers achterham

2,50

Coburger ham

3,25

Filet americain

3,00

Met gesnipperde uitjes

Ossenworst

3,50

Kipfilet gebraden

2,75

Fricandeau

3,25

Salami

2,50

Rosbief

3,25

Met ranchdressing

Gehaktbal
Met mosterd

2,75

Tomaat-mozzarella (V)

4,00

Gezond (V = mogelijk)

Wit

Bruin

Pistolet
Wit

Bruin

Stokbrood
(+€1,-)
Wit

Bruin

Italiaanse bol
(+ €1,-)
Wit

Bruin

3,50

Ham-kaas
Met groene pesto

Bolletje

Met ham/kaas, gekookt ei en ranchdressing

3,75

Gerookte zalm

5,50

Eiersalade (V)

3,00

Kip kerrie salade

3,25

Tonijn salade

3,75

Krab salade

3,75

Garnalen gebakken in
kruidenboter (koud)

5,95

Met whisky cocktailsaus
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Luxe koude broodjes

Wit

Bruin

Carpaccio

Bol met dun gesneden beef | parmezaanse
kaas | pijnboompitten | zoete pestodressing

Salmon

Gerookte zalm | kruidenkaas | gekookt ei

Caesar

Kipfilet | gebakken bacon | pijnboompitten |
parmezaanse kaas | caesardressing

Noordzee

Een bol met gerookte zalm en krabsalade

Chicken BBQ

Kipfilet | gebakken bacon | geroosterde uitjes
| BBQ saus

“Mixed grill”

Een italiaanse bol met kipfilet | salami | rosbief en ranchdressing

Veggie (V)

Kruidenkaas | brie | gekookt ei

Geitenkaas (V = mogelijk)
Geitenkaas | bacon | walnoten | honing

Captain's

Gerookte zalm | garnalen gebakken in kruidenboter | mayonaise | remouladesaus

7,50

Texas
Schijfjes gehaktbal | americansaus | mayonaise
| ketchup

7,50

Duivelse kip

7,00

Kipfilet | geroosterde uitjes | samoeraisaus
(zeer pikant)

Martino

7,00

Filet americain | gesnipperde uitjes | augurk |
tabasco | prepaire saus | mosterd

Kip kings

7,00

Kipfilet | champignons | mayonaise | ketchup |
andalouse saus

7,00

Griekse salade (V)

Olijven | tomaten | komkommer | augurk | rode
ui | feta blokjes | olijfolie | azijn

6,50

Gerookte zalm | garnalen gebakken in kruidenboter | tomaten | komkommer | augurk | rode ui
| zoet/pittige dressing

6,50

Franse salade (V = mogelijk)

Truffelburger

Catalan

Italiaanse bol gevuld met mexicaans gehakt |
ui | champignons | smitssaus | gesmolten kaas

Napoli

Italiaanse bol gevuld met kip | ui | champignons | smitssaus | gesmolten kaas

Kreta

Italiaanse bol met gebakken kip | tzatzikisaus
| sla | ui | tomaat

Bacon-ei

Italiaanse bol met bacon | gebakken ei | gekruide tomaten | gesmolten kaas

6,75

Wit Bruin
8,95
8,75

Martinique

ABC burger

Italiaanse bol met Angus burger (150gr) |
gebakken ui & champignons | sla | augurk
truffelmayonaise

6,75

Salades
Kipfilet | bacon | pijnboompitten | parmezaanse
kaas | tomaat | komkommer | rode ui | augurk |
croutons | caesardressing

6,50

UK burger

Italiaanse bol met Angus burger (150gr)| gemolten kaas | avocado | geroosterde uitjes |
sla | augurk | chilimayonaise

6,75

Caesar salade

Smits burger

Italiaanse bol met Angus burger (150gr) | sla |
augurk | bacon | mayonaise | geroosterde
uitjes | ketchup | andalouse saus | gebakken ei

6,75

7,50

Brie | advocado | gekookt ei | rode pesto | kruidensaus

Bruin

6,75

Roasted beef

Club veggie (V)

Wit

6,75

6,50

Ruim gelegd met rosbief | ranchdressing

7,00

Wit Bruin

BLT (V = mogelijk)

Bacon | kaas | gebakken ei | mayonaise

7,00

Luxe warme broodjes
Italiaanse bol met Angus burger (150gr) | sla |
augurk | geroosterde uitjes | bacon | mayonaise | ketchup | smitssaus | gesmolten kaas

Clubsandwiches

Brie | bacon | croutons| tomaten | komkommer |
augurk | rode ui | mosterddressing

7,50

Geitenkaassalade (V = mogelijk)
Geitenkaas | bacon | walnoten | honing | tomaten | komkommer | augurk | rode ui

6,75

Tonijn salade

6,75

Carpaccio salade

Tonijn | olijven | tomaat | komkommer | rode ui
| augurk | croutons | yoghurt dressing
Dun gesneden beef | zoete pesto dressing |
pijnboompitten | komkommer | rode ui | Parmezaanse kaas

6,75

9,95
8,95
9,95
9,95
9,95

6,50

De foute keuzes

Aantal

Broodje frikandel

2,75

Broodje kroket

2,75

Tosti ham/kaas

4,00

Worstenbroodje

1,90

Soepen

Aantal

Tomatensoep

4,50

Champignonsoep

4,50

Soep van de maand

4,50
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Dranken
Melk (1L.)
Karnemelk (1L.)

Aantal
2,25
2,25

Appelsientje (1L.)

3,00

Jus d’orange vers (0,2))

2,75

Jus d’orange vers (0,33)

3,50

Smoothie aardbei mango (0,33)

4,50

Coca cola (0,5)

2,25

Coca cola zero (0,5)

2,25

Fanta orange (0,5)

2,25

Sprite (0,5)

2,25

Chaudfontaine blauw (0,5)

2,00

Chaudfontaine rood (0,5)

2,00

Fuze tea sparkling (0,4)

2,50

Fuze tea green (0,4)

2,50

Dr. Pepper (0,5)

2,25

Redbull (0,25)

2,50

Chocomel (0,25)

2,25

Openingstijden
Maandag - Vrijdag

09:00 - 18:00

Zaterdag

10:00 - 13:00

Bedragen boven €17,50 gratis bezorgd. Daaronder
rekenen wij €3,- bezorgkosten.
Graag één dag van te voren bestellen, dit om uw
gewenste tijd te garanderen. Als u vandaag nog
broodjes nodig heeft kan dit alleen in overleg. Het
kan voorkomen dat we niet op uw gewenste tijd
kunnen leveren.

Opmerkingen

Broodje Smits is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe website. Op de nieuwe website kunt u eenvoudig een account aanmaken en uw bestellingen terug vinden. De catering gaat onder een andere naam
verder namelijk ‘Scheepers Catering’. Een andere naam met dezelfde kwaliteit. Met de nieuwe website
wordt het voor u eenvoudiger te bestellen en de geschiedenis bij te houden. We verwachten dat de website operationeel is in maart 2019. De website is nog steeds te bereiken via de website Broodje Smits en
onder het kopje catering.
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