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VERGADER - FEEST ASSORTIMENT
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Assortiment OPEN belegde
mini broodjes
Mix van mini-pistolets en minisandwiches met gevarieerd beleg.
Deze worden op een schotel geschikt.
min. 2 dagen op voorhand bestellen

Keuze uit:
- Mini-assortiment met gevarieerd beleg
Û 0,85/stuk
- Mini-assortiment met gevarieerd beleg en groenten
Û 1,00/stuk

Verrassings

broden
50

mini-broodjes met
gevarieerd beleg
Û 53,00/brood
per extra broodje
+ Û 0,85/stuk

50

mini-broodjes met gevarieerd beleg en groenten
Û 60,00/brood
per extra broodje
+ Û 1,00/stuk
min. 2 dagen op voorhand bestellen

BROODJES
Mix van pistolets en sandwiches
(±14 cm) met gevarieerd beleg,
feestelijk afgewerkt.
Deze worden op een schotel geschikt.
min. 2 dagen op voorhand bestellen

Pistolet - sandwich

Û 2,50/stuk

GESLOTEN
belegde BROODJES
Mix van pistolets en sandwiches
(±14 cm) met gevarieerd beleg.
Deze worden op een schotel geschikt.
min. 2 dagen op voorhand bestellen

UÊ*ÃÌiÌÊÊÃ>`ÜV ÊÛ 1,90/stuk
UÊ*ÃÌiÌÊÊÃ>`ÜV ÊiÌÊ
groenten
Û 2,50/stuk

Vergader

broodjes
Maak uw keuze uit ons
1/2 stokbrood-assortiment.
We snijden deze in 2 of 3 stukken
en schikken deze op een schotel.
U beslist zelf over het assortiment
en het budget.
1 dag op voorhand bestellen

Schotels: € 3,00/stuk (waarborg)

FOLLOW US ON
Prijslijst te verkrijgen in
De Broodjesbar en op de site
www.debroodjesbar.be
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IJSTAARTEN & IJSGLAASJES
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+ +

ijscombinaties
Deze combinaties zijn ook verkrijgbaar in glazen

+

(met bodemgarnituur naar keuze)

Citroensorbet
Vanilleroomijs
Gebrande Merengue

A

Passievruchtensorbet
Frambozensorbet
Wit Chocoladeroomijs
Lavendelroomijs
Sorbet van Appelsien
Honingroomijs

Aarbeisorbet
Pistache Roomijs
Wit Chocoladeroomijs

Mascarponeroomijs
Espressosorbet
Bailysroomijs

A

A

Wit Chocoladeroomijs
Krokant Van Chocolade
Donker Chocoladeroomijs

bodem
chocolade crispie
of fijne biscuit

150 gr

per persoon.

Û 4,00

>

+ +

Mokkaroomijs
Vanilleroomijs

A

A

Speculaasroomijs
Appelsiensorbet
Chocoladeroomijs

+

On
worde ze ijstaar te
n vol
n
met ve ledig huisbe
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stelijk
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Muntroomijs met Chocolade
Chocoladeroomijs

A

Hazelnoot Roomijs met Extra
Nootjes
Krokante Chocolade en
Vanilleroomijs

A

A

A

Kokosijs
Passievrucht Sorbet
Frambozen Sorbet

Chocoladeroomijs
Vanilleroomijs

Deze combinatie is lactosevrij en vegan
(geen gebruik van dierlijke producten of aanverwanten)

Al onze smaken zijn appart verkrijgbaar
Û 12,00 per liter

Hoe bestellen?
1. Kies je ijscombinatie uit ons ruim assortiment
2. Selecteer de gewenste bodem.
3. Bepaal het aantal personen.
Ijstaarten bestellen? 5 dagen op voorhand aub.
Waarborg glazen: Û 3,00/stuk
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Bestellingen per mail worden bevestigd om de bestelling te garanderen.

