Broodjes bestellijst
Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
E-mailadres:
Datum:

Bezorgtijd:

Betaling:

Op rekening

U kunt van dinsdag t/m vrijdag bestellen. Wij kunnen een
bestelling alleen garanderen tussen 11:30 en 12:30 als u vóór
10:00 ‘s ochtends besteld. Als u voor 16:00 besteld garanderen
wij de bezorging vóór 18:00.

Contant
Broodjes LKKR

Prijs

Broodje jonge kaas / komkommer / tomaat

€ 4,75

Broodje gegrilde ham / jonge rucola

€ 4,75

Broodje serranoham / vers van het mes

€ 6,75

Broodje rosbief / remouladesaus / jonge rucola

€ 5,25

Broodje gezond / kaas / gekookte ham / ijsbergsla / ei / tomaat /
komkommer

€ 6,50

Visspecialiteit broodjes

Prijs

Broodje gerookte zalm / uitjes / kappertjes / kruidenkaas

€ 7,50

Broodje gerookte aalfilet / gesneden bieslook

€ 8,75

Broodje tonijnsalade / jonge rucola

€ 5,25

Broodje pittige tonijnsalade / jonge rucola

€ 5,25

Broodje krabsalade / fijne kruiden

€ 5,25

Broodje zalmsalade / komkommer

€ 5,25

Broodje hollandse garnalen / cocktailsaus

€ 10,25

Broodje makreelfilet / mayonaise

€ 7,25

Broodje haring

€ 3,25

Specialiteit broodjes

Prijs

Broodje Roquefort

€ 6,25

Broodje brie / walnoten / rucola / honing

€ 6,50

Broodje oude kaas / chutney

€ 5,95

Broodje carpaccio / parmezaanse kaas / spekjes / truffelmayonaise

€ 6,25

Dranken

Prijs

Coca-cola 0,5l fles

€ 2,00

Fanta sinas 0,5l fles

€ 2,00

Fanta cassis 0,5l fles

€ 2,00

Spa blauw 0,5l fles

€ 2,00

Spa rood 0,5l fles

€ 2,00

7Up 0,5l fles

€ 2,00

Melk 1l

€ 2,00

Karnemelk 1l

€ 2,00

Verse jus d’orange 0,5l

€ 3,50

Fruit

Prijs

Appel

€ 1,00

Banaan

€ 1,00

Sinaasappel

€ 1,00

Meergranen bol

Pistolet wit

Pistolet bruin

Italiaanse bol

Meergranen bol

Pistolet wit

Pistolet bruin

Italiaanse bol

Meergranen bol

Pistolet wit

Pistolet bruin

Italiaanse bol

Aantal

Opmerkingen

Bedrijfsstempel of handtekening

Aantal

*Bij een bestelling onder de € 20,00 berekenen wij € 3,50 bezorgkosten
**Bij vragen en/of speciale wensen kunt u uiteraard telefonisch contact met ons opnemen
Tsjaikovskistraat 1, 3161 WH Rhoon • www.facebook.com/lekker.rhoon

Mail dit formulier naar info@lekkeruitrhoon.nl of (010) 501 01 98

Openingstijden
Ma
gesloten
Di
10.00 – 18.00 uur
Wo
10.00 – 18.00 uur
Do
10.00 – 18.00 uur
Vr
10.00 – 18.00 uur
Za
10.00 – 18.00 uur

