LUNCHES EN BROODJES
Al meer dan 45 jaar verzorger van uw evenement
Wij verzorgen een uitgebreid assortiment aan broodjes, sandwiches en wraps. Ook een volledige lunch kunnen wij
bezorgen. Alle prijzen zijn exclusief borden en bestek. Deze kunnen los gehuurd worden.

ASSORTIMENT PETIT PAINS

€ 2,25 p.s. (min 25 st.)

Variatie van belegde vers gebakken mini broodjes met o.a. zalm met
roomkaas, rookvlees met monchou, rosbief met remouladesaus, gerookte kip met pesto.
ASSORTIMENT BELEGDE BROODJES

€ 3,00 per stuk

Ham, kaas, fricandeau of rosbief.
ASSORTIMENT SANDWICHES

€ 2,95 per stuk

Club sandwich, sandwich rosbief met truffelmayo en Parmezaan, gerookte zalm
met roomkaas, rookvlees monchou en ei, eiersalade met Yorkham, gekruide kip
met crème fraîche en rozijnen, zongedroogde tomaat, mozzarella en pesto.
ASSORTIMENT WRAPS

€ 2,95 per stuk

Met diverse vullingen: gerookte zalm met roomkaas, kipsalade met ananas,
tomatentapenade met Brie, kiprollade met pesto en Provelone, salami met komkommer
en mascarpone, Yorkham gerookte kip met oude Reypenaer en honingmosterdsaus.
ASSORTIMENT LUXE BELEGDE BROODJES

€ 3,75 per stuk

Gezond, Brie, gerookte zalm of filet American.
LUNCH ASSORTIMENT “GASTERIJ VERGEER”

€ 8,75 p.p. per 6 stuks

€ 11,50 p.p. per 9 stuks

Assortiment van minibroodjes, wit en bruin: kaas, gezond en rosbief met remouladesaus.
Sandwiches: club, Yorkham en eiersalade, mascarpone met salami en komkommer
Miniwraps: kiprollade met pestomayonaise en Goudse kaas, gerookte zalm met
bieslook-roomkaas en Brie met tomatentapenade.
Afgebakken mini croissants, koffiebroodjes, mini appelflapjes en chocoladebroodjes
LUNCH ASSORTIMENT “HET GROENE HART”

€ 13,- p.p.

Volledig lunch assortiment met p.p.; Mini pistolet met Stolwijkse kaas, wrap met kiprollade en pesto
mayonaise en rucola, Sandwich met rosbief van Waards rund, oude Reypenaer en truffelsaus, mini
groenten quiche (warm), glaasje verse fruitsalade met streekhoning, flesje biologisch sap uit Breukelen.
SOEPEN

€ 3,50 p.p.

Maak een keuze uit een van onze soepen zoals groentesoep, champignonsoep, tomatensoep, muligatawny soep (kip-kerrie met vleugje kokos), uiensoep. Prijs incl. kommen.

