
MENUKAART

LEVERING 
Van maandag tot vrijdag vanaf 10u
Bestellen vóór 10u = levering rond 12u
Een bestelling afhalen na telefonisch contact of mail is ook 
mogelijk.
Bestellen via mail: info@debroodjesbar.be - bestelling is 
goedgekeurd na bevestiging
Levering vanaf €15,00

DE BROODJESBAR
Mechelsesteenweg 97
3012 Wilsele
tel 0473 75 97 50

www.debroodjesbar.be
info@debroodjesbar.be
BE 0863.397.592

DRANK
   blik     fles

Coca-cola € 1,80 € 2,00

Coca-cola Light € 1,80 € 2,00

Coca-cola zero € 1,80 € 2,00

Sprite € 1,80 € 2,00

Fanta € 1,80 € 2,00

Plat of bruisend  € 2,00

   blik     fles

Jupiler € 2,50 

Ice-tea € 1,90 € 2,10

Gini € 1,60 

Redbull € 2,50 

Nalu € 2,20

Monster € 2,50 

Chocovit  € 3,00

SPECIALS
1 gratis saus naar keuze inbegrepen

 klein groot
Feta salade € 8,20 € 9,20
slamix, tomaat, feta, komkommer, ui, ei en zwarte olijventapenade 
 
Tex-mex salade € 8,00 € 9,00 
slamix, tomaat, komkommer, ei, ui, maïs, rode paprika en kip natuur 

De basis van een salade omvat: sla, tomaat, komkommer, ui, augurk, 
wortel en ei. 
U kan naar keuze ingrediënten toevoegen die u hieronder kan kiezen. 
De salades worden voor u gemengd en verpakt zonder saus.
1 gratis saus naar keuze 

KLEIN € 4,00      GROOT € 5,00

EXTRA’S € 1.00

Tuinkers
Rucola
Paprikablokjes
Maïs
Ananas
Perzik
Notenmix
Rozijnen

Olijventapenade
Gemarineerde tomaatjes

EXTRA’S € 1.20

EXTRA’S € 1.50

Tonijnstukjes
Gerookte zalm
Geitenkaas
Fetablokjes

Tonijnsla/pikant/cocktail
Kipcurry/Hawai/Andalouse/BBQ
Vleessla
Kaas
Ham
Eiersla
Américain
Aardappelsalade

EXTRA’S € 3.00

EXTRA’S € 2.00

Gedroogde ham
Brie
Mozzarella
Kip natuur
Zalmsla
Scampi-look
Krabsla

SALADES

VERRASSINGSBRODEN
Verrassingsbrood € 65,00/brood
50 mini broodjes met gevarïeerd beleg 
Per extra broodje + € 1,00

Verrassingsbrood (met groenten) € 75,00/brood
50 mini broodjes met gevarïeerd beleg met groenten 
Per extra broodje + € 1,20

ASSORTIMENT MINI BROODJES

Mini broodje met gevarieerd beleg € 1,00/st.
50 mini broodjes met gevarieerd beleg 

Mini broodje met gevarieerd beleg met groenten € 1,20/st.
50 mini broodjes met gevarieerd beleg met groenten 

Mix van mini-pistolets, sandwiches en wraps met gevarieerd beleg
Deze worden op een schotel geschikt ( + € 3,00 per wegwerpplateau)
Min. 2 werkdagen op voorhand te bestellen.

WARME BROODJES
+ sla, komkommer, tomaat, augurk en ui +€ 0,80

Broodje hamburger € 4,00

Broodje boulet € 4,00

Broodje carrero XL (mexicano) € 4,00

Chickenburger XL € 4,20

Fishburger XL € 4,20

Broodje bicky (hamburger, augurk, ui)  € 4,20

BURGERS & SNACKS
Boulet € 2,20

Boulet maison  € 2,60

Carrero (mexicano) € 2,70

Bicky burger  € 3,50

Hamburger € 3,00

  + extra kaas +€ 0,50

Worstenbroodje € 2,20

VERGADERBROODJES
Maak uw keuze uit ons ½ stokbrood assortiment, 
we snijden deze in 2 of 3 en schikken ze op plateau
U beslist zelf over het assortiment en het budget.

Gelieve uw bestelling 1 werkdag op voorhand te bestellen. 

Wegwerpschotel + € 3,00/st.

SAUZEN 
Dressing * Vinaigrette * Thaïse

Vinaigrette * Mayonaise * 
Cocktail * Andalouse * 

Samuraï * Curry-ketchup * 
Ketchup * Mosterd * BBQ * 

Tartaar

WARME GERECHTEN VERKRIJGBAAR VAN 11 TOT 15 U



BROODJES

MARTINO SPECIALS
Martino € 3,40
americain, ui, augurk, martinosaus en (tabasco) 

Tonijntino € 3,40
tonijn pikant, ui, augurk, martinosaus en (tabasco) 

Martino capresé € 3,90
martino met extra kappertjes

Martino Hollandaise € 3,90
martino met extra kaas

Anjovis-martino € 3,90
martino met extra ansjovis

Bicky martino € 3,90
americain, augurk, bicky ui en 3 bickysausen

CLASSICS
Zuiders broodje € 4,40
mozzarella, tomaat, pesto en gedroogde ham 

Exotisch broodje  € 4,20
Kip natuur, cocktailsaus, sla, tomaat, komkommer, ei, ananas 

Fitness kip € 4,20
kip natuur, yoghurtdressing, perzik, tuinkers, tomaat en komkommer 

Portugees broodje € 4,20
tonijn pikant, olijventapenade, rucola en zongedroogde tomaat 

Broodje tomaat, mozzarella en basilicumpesto € 4,20

Broodje Sombrero  € 4,40
kip natuur, andalousesaus, rode paprika, maïs, sla, komkommer, tomaat, ei en ui  

Broodje kip curry-ananas € 3,60

Broodje tonijn-perzik € 3,60

Broodje americain-tartaar € 4,50
americain, tartaarsaus, ui, komkommer, ei en tuinkers  

Broodje geitenkaas € 4,70
geitenkaas, honing, sla, komkommer, tomaat en ei 

Broodje brie, honing en rozijnen  € 3,90

Broodje philadelphia, tomaat, tuinkers en basilicumpesto  € 3,90

Broodje philadelphia met gerookte zalm en komkommer  € 4,70

Broodje spek (koud) € 3,10

Broodje spek en ei  € 3,60

Broodje parmezaan € 4,90
gedroogde ham, parmezaanse kaas, rucola, olijfolie en zwarte peper 

Broodje Indian kip € 4,70
kip natuur, ananas, tuinkers, komkommer en curry dressing

Grieks broodje  € 4,60
feta, tuinkers, komkommer, tomaat en olijventapenade 

Broodsoorten
Leeg ½ stokbrood wit €1,30
Leeg ½ stokbrood bruin €1,30
Piccolo wit of bruin       €0,80
Meergranen = prijs ½ stokbrood + €0,50
Plateau       €3,00/st.

EXTRA
Club € 0,80
mayonaise*, sla, komkommer, tomaat, wortel en ei
*kan kosteloos vervangen worden door vinaigrette, boter, pesto of olijfolie

Tapenade van olijven € 0,30

Tomaat/wortel/sla/ei of komkommer € 0,30/st.

Tuinkers of rucola € 0,30

Ananas of perzik € 0,30

Zongedroogde tomaat € 0,70

Kaas/ham/eiersla/aardappelsla of spek  € 0,50/st.

Gerookte zalm € 1,00

WRAPS
Wrap exotisch € 4,20
kip natuur, cocktailsaus, sla, tomaat, komkommer, ei en ananas 

Wrap fitness € 4,20
kip natuur, yoghurtdressing, perzik, tuinkers, tomaat en komkommer 

Wrap kip/spek € 4,50
Kip natuur, spek, BBQ saus, sla, tomaat en komkommer

SOEP van de DAG
Maak je keuze op www.debroodjesbar.be (geen broodje inbegrepen) 

 klein groot
Dagsoep € 3,00 € 6,00

KAAS
Jonge kaas  € 1,90 € 2,90

Brie  € 2,30 € 3,30

Philadelphia  € 2,30 € 3,30

Mozzarella  € 2,30 € 3,30

piccolo ½ stokbrood

VLEES
Natuurham € 1,90 € 2,90

Kaas en ham € 2,30 € 3,30

Gedroogde italiaanse ham € 2,30 € 3,30

Americain € 1,90 € 2,90

Martino € 2,40 € 3,40

Boulet-maison € 2,90 € 3,90

Vleessla  € 1,90 € 2,90

piccolo ½ stokbrood

VIS
Grijze garnaal € 2,70€ € 3,70

Gerookte zalm € 2,70€ € 3,70

Zalmsla € 2,30 € 3,30

Tonijn € 2,00 € 3,00

Tonijn-pikant € 2,00 € 3,00

Krabsla  € 2,30 € 3,30

Scampi-looksaus  € 2,70 € 3,70

piccolo ½ stokbrood

KIP
Kip-natuur € 2,30 € 3,30

Saus naar keuze 
BBQ/ andalouse / samaurai / yoghurtdressing / mayonaise

Kip-curry € 2,00 € 3,00

Kip-hawaïaans € 2,00 € 3,00

piccolo ½ stokbrood

VEGGI
Broodje veggi (gebakken omelet) € 2,10 € 3,10

Aardappelsla € 1,90 € 2,90

Eiersla € 1,90 € 2,90

Broodje gezond € 1,90 € 2,90

piccolo ½ stokbrood

KOFFIE, KOEK & SWEETS 
Verkrijgbaar (zie winkel)

Sauzen €1,00
mayonaise - cocktail - andalouse - samurai - 
curryketchup - tomatenketchup - mosterd - 
BBQ - tartaar  


