VANEEKELENHORECADIENSTEN / VERS BELEGDE BROODJES
Bestellen kan tot 1 dag van te voren via onze website of telefoonnummer 06-42418330

BROODJES

Italiaanse bol carpaccio

€ 5,95

Belegd met pesto, carpaccio, rucola, parmezaanse kaas, tomaat, pijnboompitten.
(wit of bruin)

Stokbroodje zalm

€ 5,95

Belegd met kruidenkaas, gerookte zalm, komkommer, krulsla, rode ui.
(wit of bruin)

Italiaanse bol Martino

€ 5,95

Belegd met ijsbergsla, filet americain, augurk en uitjes.
(wit of bruin)

Stokbroodje gezond

€ 4,95

Belegd met kaas, ham, ei, rucola, komkommer, tomaat.
(wit of bruin)

Italiaanse bol eiersalade

€ 4,95

Belegd met rucola, huisgemaakte eiersalade (ei, bieslook, ui), komkommer.
(wit of bruin)

Italiaanse bol Krabsalade

€ 5,95

Belegd met rucola, krabsalade, komkommer.
(wit of bruin)

Italiaanse bol Beenham salade

€ 4,95

Belegd met beenhamsalade, krulsla, tomaat.
(wit of bruin)

Stokbroodje geitenkaas

€ 5,95

Belegd met gerijpte geitenkaas met pesto, avocado en walnoten, gemengde sla.
(wit of bruin-aanrader)

Stokbroodje garnalensalade

€ 6,95

Belegd met Hollandse garnalen, cocktailsaus, radijs, komkommer, tomaat, krulsla.
(wit of bruin)

Italiaanse bol rosbief

€ 5,95

Belegd met krulsla, tonijnmayonaise, belegd met kalfsrosbief geserveerd met olijven,
kappertjes en gedroogde tomaatjes.
(wit of bruin)
Van Eekelen Horecadiensten

Wij rekenen € 2,50 bezorgkosten

www.vaneekelen-horecadiensten.nl

SANDWICHES

Sandwich a la Kayra

€ 8,50

Belegd met krulsla, ijsbergsla, huisgemaakte eiersalade (ei,ui,bieslook),
uitgebakken spek, komkommer, kipfilet.
(wit of bruin)

Sandwich a la van Eekelen

€ 8,50

Belegd met kipfilet, mango, sandwiches spread, uitgebakken spek, kipfilet diverse sla soorten.
(wit of bruin)

Vissers Sandwich

€ 10,50

Belegd met diverse sla soorten, ei, tomaat, komkommer, gerookte zalm, garnalen, krabsalade.
(wit of bruin)

Sandwich Gezond

€ 7,50

Belegd met kaas, ham, ei, tomaat, komkommer, diverse sla soorten.
(wit of bruin)

SALADES

Koude pasta salade met zalm

€ 10,50

Salade met gemengde sla, gerookte zalm, pasta (penne), rucola, komkommer, yoghurt dressing, kruiden,
cherry tomaatjes, ei, rode ui, radijs.

Koude pasta salade met kipfilet

€ 9,50

Salade met gemengde sla, gerookte kipfilet reepjes, pasta (penne), rucola, komkommer, yoghurt dressing,
kruiden, cherry tomaatjes, ei, rode ui, radijs.

Koude Geitenkaas salade

€ 9,50

Salade met gemengde sla, geintenkaas, honing, cherry tomaatjes, walnoten, , wortel, appel, spekjes.
(kan eventueel ook zonder spek)

Koude Gamba salade

€ 12,95

Salade met gemengde sla, chili saus, gamba’s, paprika, ui, komkommer, tomaat, cashewnoten.

Van Eekelen Horecadiensten

Wij rekenen € 2,50 bezorgkosten

www.vaneekelen-horecadiensten.nl

VERGADERLUNCH (VANAF 4 PERSONEN)

Zachte broodjes, divers belegd. Basic
€ 6,50

(3 broodjes per persoon)

Zachte & harde broodjes, divers belegd. Basic
€ 8,50

(4 broodjes per persoon)

Zachte broodjes, divers belegd. Luxe
€ 7,50

(3 broodjes per persoon)

Zachte & harde broodjes, divers belegd. Luxe
€ 9,50

(4 broodjes per persoon)

DRANKEN
MELK 1 LITER
KARNEMELK 1 LITER
JUS D’ ORANGE 1 LITER
DRINK YOGHURT AARDBEI / FRAMBOOS 1 LITER
BLIKJE COCA COLA
BLIKJE COCA COLA LIGHT
BLIKJE FANTA
BLIKJE 7-UP
BLIKJE ICE TEA
SPA ROOD
SPA BLAUW
JUS D’ORANGE

€ 1,90
€ 1,90
€ 1,90
€ 1,90

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,95

SMOOTHIES
Tropische smoothie (banaan, sinaasappelsap, perzik)
Bosvruchten smoothie / met yoghurt
Aardbeien smoothie / met yoghurt
Groene smoothie (mango, spinazie, mint) / met sinaasappelsap
Rode smoothie (aardbei, coriander, rode biet) / met vruchtensap
Gele smoothie (ananas, mango, avocado, banaan) / met sinaasappelsap
Van Eekelen Horecadiensten

Wij rekenen € 2,50 bezorgkosten

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

www.vaneekelen-horecadiensten.nl

