Boeren volkorenbol 100 gram
+ € 1,00

Traditioneel belegd (licht besmeerd met Becel margarine)

Extra rauwkost + € 0,35

Milano bol 100 gram met
authentieke Italiaanse smaak +
€ 1,00

Vers afgebakken Pistolet wit
60 gram + € 0,50

Boeren volkorenbol 100 gram
+ € 1,00

Vers afgebakken Pistolet
meergranen 60 gram + € 0,50

Zachte bruine bol van speciaal
bakkerij van der Grijn

Vers afgebakken Pistolet
meergranen 60 gram + € 0,50

Vers afgebakken Pistolet wit
60 gram + € 0,50

Zachte witte bol van speciaal
bakkerij van der Grijn

Milano bol 100 gram met
authentieke Italiaanse smaak +
€ 1,00

Zachte bruine bol van speciaal
bakkerij van der Grijn

Broodje kaas
Broodje oude kaas
Broodje brie
Broodje roomkaas met bieslook
Broodje slagers achterham
Broodje Serranoham
Broodje ei
Broodje kipfilet
Broodje rosbief
Broodje Filet Americain
Broodje Pastrami
Broodje Ossenworst met ui
Broodje Gezond
Broodje Tonijn salade
Broodje Kip-kerriesalade

Zachte witte bol van speciaal
bakkerij van der Grijn

Bestelformulier belegde broodjes
€ 2,00
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,00
€ 2,25
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75

Luxe broodjes; speciaal belegd
Gerookte zalm met sla en bieslook
Gerookte paling met sla en dille
Brie met sla, walnoot en honing mosterdsaus
Serranoham met rucola, pesto en gedroogde
tomaatjes
Filet American met ei en bieslook
Beenham met honing mosterdsaus, rucola en
augurk
Mozzarella met tomaat, sla en basilicum
Kipfilet met pesto, gedroogde tomaat en
tuinkruiden
Carpaccio met pesto, rucola, pijnboompitjes en
Parmezaanse kaas
Pastrami met rucola, Italiaanse kruidenkaas,
tomaat en balsamicosaus

€ 3,25
€ 3,50
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,75
€ 3,75

Wraps
Wrap met gerookte zalm, rucola, bieslook en kruidenkaas
Wrap met slagers achterham rucola, bosui en bieslookkaas
Wrap met kipfilet, kruidenkaas, paprika, rucola en bieslook

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

Vergader arrangementen vanaf 5 personen geleverd op een fraaie schaal
Zachte broodjes: wit en bruin met kaas en diverse vleeswaren (3 per persoon)
Combinatie zacht en pistolets: met passen rauwkostgarnituur bij de pistolets met
traditioneel beleg (2,5 per persoon)
Luxe broodjes; speciaal belegd: vers afgebakken combinatie van witte en bruine
pisolets, Milano en boeren volkoren bollen en wraps belegd met het luxe, speciale
beleg (2 per persoon)

€ 6,00 p.p.
€ 7,00 p.p.
€ 8,75 p.p.

Vergader arrangementen vanaf 15 personen
15 personen Luxe feestlunch: Toscaanse tomatensoep, Carpaciosalade met
pijnboompitjes, wraps met kruidenkaas en gerookte zalm, gambasalade met rode
pesto en rucola, mozzarella met tomaat en basilicum, gerookte ham met verse
ananas, aardappelsalade met ei gedroogde tomaat en olijven, kipsaté met
pindasaus, Verse Fruitsalade Diverse soorten Brood

€ 15,00 p.p.

Fruit
Sinaasappel
Banaan
Appel
Verse fruitsalade 100 gram

€ 0,75
€ 0,75
€ 0,75
€ 1,50

Soepen (vanaf 10 personen)
Tomatensoep met oregano
Mosterdsoep
Westlandse groentesoep
Champignon-roomsoep
Preisoep met ham
Oma’s kippensoep
Franse uiensoep

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Krentenbollen
Krentenbol met Becel margarine
Krentenbol met Becel margarine en kaas

€ 1,50
€ 2,00

Wanneer u voor 9:30 uw bestelling bij ons plaatst, bezorgen wij dit voor 12:30 bij u thuis of op kantoor.
Bestellingen vanaf € 25,00 bezorgen wij gratis. Voor bestellingen onder de € 25,00 brengen wij € 5,00
bezorgkosten in rekening.
Wij bezorgen de broodjes in: Gorinchem, Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam, Meerkerk, Goudriaan,
Ottoland, Nieuwland en Spijk. Overige plaatsen in overleg mogelijk.
U kunt ook heel gemakkelijk uw bestelling op onze website plaatsen, ga hiervoor naar:

www.mb-catering.nl

