Om thuis op te warmen
per kilo separaat
geseald in 4 verpakkingen van 250gr

vegetarisch

Broodjes

Vegan

vegetarisch

Vegan

Keuze uit wit of bruin broodje

Bijna altijd voorradig, diepvries altijd voorradig
Broodje kaas

5,95

Broodje gezond

6,95

Broodje tonijnsalade

6,95

Broodje ﬁlet americain

7,75

Kaas & saladegarnituur

Tomatensoep

6,75

4x ± 250gr

Kaas, ham, ei, tomaat, komkommer, advocado spread & salade garnituur

Mosterdsoep

6,75

4x ± 250gr

Courgettesoep

6,75

4x ± 250gr

Franse uiensoep

Huisgemaakte tonijnsalade met rode ui, kappertjes & saladegarnituur

Filet americain, ui, peper, zout & saladegarnituur

6,75

of

4x ± 250gr

Goulashsoep

7,75

Champignonroomsaus

8,75

Champignonragout op grootmoeders wijze

9,75

4x ± 250gr
4x ± 250gr
4x ± 250gr

Limburgs zuurvlees

11,75

Kip saté

19,75

4x ± 250gr
4x ± 250gr

Warme broodjes
Keuze uit wit of bruin broodje

Broodje brie

8,25

Broodje pulled chicken

8,75

Broodje taco

8,75

Broodje hete kip

8,75

Broodje kipsaté

8,95

Diverse sauzen: Huisgemaakte mayonaise, vegan mayonaise,
mosterd, curry, ketchup, chilisaus, knoﬂooksaus, cocktailsaus.

0,50

Broodje met romige brie, honing, walnoot, rucola & saladegarnituur
Broodje met pulled chicken, BBQ saus & saladegarnituur
Broodje met tacogehakt, dun gesneden ijsbergsla, knoﬂooksaus of
chilisaus & saladegarnituur
Broodje met gegrilde kip, bosui, chilisaus & saladegarnituur
Broodje kip met satésaus, gebakken uitjes & saladegarnituur

Soepen

vegetarisch

soep voor 1 persoon
Pomodori tomatensoep

4,00

Mosterdsoep

4,00

Courgettesoep
Franse uien soep

4,00
of

4,00

Vegan

vegetarisch

Vegan

per saus

2 Go
045 - 20 30 919

Openingstijden:
Afhalen:
Maandag t/m vrijdag: 11:00 - 16:30 uur
Telefonisch bestellen vanaf 11:00 uur
Zaterdag & Zondag: Gesloten

Tosti’s
Tosti Nederland

vegetarisch

Vegan

Bereidingswijze
bij ontdooid product

of

5,25

Tosti met ham & kaas

Champignonragout op grootmoeders wijze

In kokend water: 5-10 minuten zachtjes laten koken of in een pannetje opwarmen.

Tosti Italia

6,00

Tosti Hawaï

of
Tosti met ham, kaas & ananas

6,25

In kokend water: 5-10 minuten zachtjes laten koken of in een pannetje opwarmen.

Tosti Frankrijk

6,75

Kip saté

Tosti met spinazie, tomaat, mozzarella & pesto

Tosti met ham, tomaat, basilicum & truﬀelmayonaise

Limburgs zuurvlees

In kokend water: 5-10 minuten zachtjes laten koken of in een pannetje opwarmen.

Champignon roomsaus

Diverse sauzen: Huisgemaakte mayonaise, vegan mayonaise,
mosterd, curry, ketchup, chilisaus, knoﬂooksaus, cocktailsaus.

In kokend water: 5-10 minuten zachtjes laten koken of in een pannetje opwarmen.

0,50
per saus

Tomaten soep

Maak het zakje open en verwarm het in een pannetje totdat het kookt.

Courgette soep

Maak het zakje open en verwarm het in een pannetje totdat het kookt.

Diverse

Mosterdsoep

Maak het zakje open en verwarm het in een pannetje totdat het kookt.

vegetarisch

Vegan

Franse uiensoep

Maak het zakje open en verwarm het in een pannetje totdat het kookt.

Goulashsoep

Maak het zakje open en verwarm het in een pannetje totdat het kookt.

Huisgemaakte wafel

1,50

Huisgemaakte wafels

4,95

Stokjes

2,50

Minibusjes

2,50

4 stuks

Bruin en witte broodjes

De oven op 180 graden voorverwarmen. Broodjes daarna 3 minuten in de oven.

Minibusjes

De oven op 180 Graden voorverwarmen. De minibusjes daarna 1-2 minuten in de oven.

±25cm per 4 verpakt

per 5 verpakt

Pindarotsjes

of

2,50

200 gram
wit
melk
puur

Wij danken u voor uw bestelling en wensen u smakelijk eten!

