Kogerstraat 29
1791 EP Den Burg

Tel 0222 312210
E-mail: info@smakelijkenmeer.nl

Uw bestelling gemaild voor 09.00 uur is geleverd tussen 12.00
en 12:30. Tussen 12.30 en 14.00 uur is bezorging beperkt
mogelijk en in overleg.

Naam:
Adres:
Afhalen/ Bezorgen
Datum:
Contactpersoon:

Telefoonnummer:
Tijd:

Aantal
Rustico bonk wit huisgemaakte tonijnsalade.

gekookt ei, augurk, kappertjes, ui, olijven, zontomaat, sla

Rustico bonk wit tonijnsalade (warm).
met Oude kaas, sla, tomaat, ui

Desembrood lauwwarme geitenkaas

honing, walnoten, sla, tomaat, komkommer

Waldkorn buffel mozzarella

tomaat, sla en huisgemaakte pesto

Rustico bonk bruin gerookte zalm

verse sla, kappertjes, tomaat, rode ui, limoenmayonaise

Rustico bonk wit gerookte paling

verse sla, Japanse mayonaise, komkommer

Rustico bonk wit TX65 "Hollandsche" garnalen
sla, tomaat, komkommer, Japanse mayonaise

Desem Martin's Keuze Extra belegen kaas
sla, tomaat, komkommer

Desem Manchego, Coppa di Parma

sla, tomaat en Paprika-jam

Waldkorn Parmaham
roomkaas, sla, pijnboompitten, zontomaat, komkommer
Rustico bonk wit Lauwwarme Beenham
sla en honing/mosterd dressing
Rustico bonk bruin Brie
sla, tomaat, komkommer en paprika jam
Desem Filet Americain
rode ui, komkommer, ei, tomaat en Japanse mayonaise
Waldkorn Gebakken ei
met spek, tomaat en kaas
Desem Brie en Spek
tomaat, mosterd moyonaise en sla
Verse Jus d'orange 0,2lt
Half volle melk 1,0lt
Pak Jus d'orange 1,5lt
Smoothie wisselende smaken 0,2lt
Bakje fruitsalade

€ 5,95
€ 5,95
€ 5,95
€ 4,95
€ 7,95
€ 7,95
€ 7,95
€ 3,95
€ 5,95
€ 5,95
€ 4,95
€ 4,50
€ 5,95
€ 4,25
€ 4,95
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,50
€ 2,95
€ 2,50

Belegde broodjes

Prijs

Kaas belegen
Kaas extra belegen
Kaas oud
Kaas geiten
Brie
Ham
Ham/kaas
Gezond
Ei, gekookt/gebakken
Bieslookroomkaas
Scharrelei salade
Tonijnsalade
Heksensalade
Tomaat mozzarella salade
Hageslag
Gerookte palingfilet
Gerookte Zalmfilet
TX 65 "Hollandsche"garnalen
Filet Americain (alleen donderdag t/m zaterdag)
Broodje van de week (iedere week een nieuwe verrassing)
Tosti

€ 2,95

Zacht
wit

Zacht
Bruin

Zuurdesem

Meergr.
Rustico
Rustico
bonk wit bonk bruin Waldkorn

€ 2,95
€ 3,25
€ 3,25
€ 2,95
€ 2,95
€ 3,25
€ 3,95
€ 2,75
€ 3,00
€ 3,25
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,50
€ 2,25
€ 5,95
€ 5,95
€ 5,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,50

Al onze broodjes worden belegd met sla, tomaat en komkommer.
Maaltijdsalades
Salade gerookte zalm
Verse sla, tomaat, komkommer, rode ui ringen, kappertjes, gekookt ei en gerookte zalm.

Salade Tonijn

Huisgemaakte tonijnsalade, sla, augurk, komkommer, kappertjes, uiringen, tomaat en gekookt ei.

Aantal
€ 9,95
€ 8,95

Carpaccio salade

Pijnboompitten, Parmezaanse kaas, sla, tomaat, kappertjes, uiringen en licht
gerookte vleeswaar

Salade geitenkaas

Lauwwarme geitenkaas, honing, walnoten, sla, tomaat, komkommer, pijnboompitten .

€ 9,95

€ 8,95

De salades worden aangemaakt met een dressing. En bij de salades zit een desembroodje en boter.

Opmerkingen:

NB. Is het voor u niet mogelijk om met Adobe Reader ingevulde exemplaren op te slaan,
download dan Foxit Reader of CutePDF

