Er i altijd iet
te vieen!

Lunch
& Koffietafels
Wij kunnen uw gasten verwennen met heerlijke belegde broodjes die wij op tafel of in
buffetvorm serveren. Ook verzorgen wij lunch en kofﬁetafels met lekkernijen die u naar
eigen wens kunt uitbreiden.

Alle genoemde prijzen zijn per persoon inclusief btw, onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventuele spelfouten.

Edwin &
Leona Vebeek

 0183 449 042

 info@buitenhoﬀandel.nl

Lunch & Koffietafels
Lunch met klaargemaakte broodjes
Uw gasten worden verwend met heerlijke belegde broodjes, die wij als
gemixte schalen op de tafels of in buffetvorm serveren.
“Uit het vuistje”
Heerlijke belegde zachte broodjes, wit/bruin
» Belegd met ham, kaas, eiersalade (2 p.p.)
» Broodje rundvleeskroket met mosterd (1 p.p.)

€ 6,00

“Uit het vuistje deluxe”
Heerlijke gemixte harde & zachte broodjes, wit/bruin
» Belegd met ham, kaas, eiersalade, tonijnsalade, filet american (1 p.p.)
» Broodje gezond, brie/rauwe ham, gerookte zalm met roomkaas (1 p.p.)
» Broodje rundvleeskroket met mosterd (1 p.p.)

€ 8,00

“Dé sandwich”
Heerlijk royaal belegd sandwichbrood divers belegd, wit/bruin (3 p.p.)
» Sandwich gezond, ham/kaas, sla, tomaat, ei, kruiden
» Kipfilet, sla, tomaat, komkommer, pestomayo
» Gerookte zalm, roomkaas, sla, dille
» Rookvlees, eiersalade, sla

€ 8,75

Alle genoemde prijzen zijn per persoon inclusief btw, onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventuele spelfouten.

phone 0183 449 042

send info@buitenhoffandel.nl

Lunch & Koffietafels
Lunch- en/of koffietafel “Jan Klaassen”
Kan zowel op tafel of in buffetvorm worden geserveerd.
»	Huisgemaakte boerengroenteof tomatensoep
»	Harde en zachte broodjes,
boterhammen (wit/bruin)
»	Krentenbrood
»	Vleeswaren, 3 soorten

€ 13,50

»	Eigengemaakte eiersalade
»	Kaas
»	Zoetbeleg, diverse soorten
»	Rundvleeskroket
»	Boter
»	Onbeperkt, koffie, thee en melk

Uitbreiden?
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Kruidkoek
Gekookt eitje
Boerenomelet
Extra belegsoorten: rosbief, rookvlees, brie, filet american
Brabants worstenbroodje
Sausijzenbroodje
Portie kipsate in satesaus
Warm boerenbeenham
Boerenzult
Hollandse haring met uitjes
Rundvleessalade
Vers fruit/ fruitsalade of fruityoghurt
Uw eigen wensen

€ 0,50
€ 0,50
€ 1,50
€ 0,50
€ 1,75
€ 1,75
€ 2,50
€ 2,00
€ 1,00
€ 2,10
€ 1,75
V.a. € 0,75
In overleg

Alle genoemde prijzen zijn per persoon inclusief btw, onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventuele spelfouten.

phone 0183 449 042

send info@buitenhoffandel.nl

