BESTELLIJST

BESTELLEN@HAMENKAAS.NL

BROODJES BASIC (BAGUETTE )
Kaas
Ham
Ham/Kaas
Rosbief
Fricandeau
Gezond

€ 2,95

Wit

Meergranen

Ital. Bol

HAM & KAAS TOP 5

BROODJES PREMIUM (BAGUETTE )
€3,95
Filet American met uitjes en ei
Filet American martino met augurk, uitjes en pikante saus
HAM & KAAS TOP 5
Rosbief speciaal met rucolasla, gebakken uitjes en truffelmayonaise
Eiersalade met spekjes en bieslook
Tonijnsalade met rode ui en ei
Krabsalade met ei
Zalm met roomkaas, komkommer en rucolasla
HAM & KAAS TOP 5
Carpaccio met parmezaanse kaas, pijnboompitjes, rucola sla, spekjes en truffelmayonaise
Brie met walnoot honing-mosterd dressing en rucolasla
BROODJES EXCELLENT WARM (BAGUETTE)
Warm vlees met saté saus, taugé en gemengde sla
Beenham met gemengde sla en warme honing-mosterdsaus
Kipstukjes met pikante saus
Satévlees met satésaus, taugé en gebakken uitjes

€ 4,95

HAM & KAAS TOP 5

HAMBURGERS
€ 4,95
Dutch burger (150gr) op een brioche broodje
met kropsla, tomaat, cheddar kaas, spek, spiegelei en hamburgersaus
HAM & KAAS TOP 5
Mexicanburger (150 gr) op een brioche broodje
met kropsla, cheddar kaas, guacamole, jalapeno peper, tortilla chips en tomatensalsa
Italiaanseburger (150 gr) op een italiaanse bol
met rucola-sla, cheddar kaas, tomaat, spek, ui en truffelmayonaise
ASSORTI MIX
Te bestellen voor minimaal 10 personen, inclusief vers geperst sinaasappelsap en halfvolle melk
BASIC
2 x 1/4 stokbroodje met diverse soorten beleg uit het Basic assortiment

€ 6,95 p.p.

PREMIUM
2 x 1/4 stokbroodjes met diverse soorten beleg uit het Premium assortiment

€ 7,95 p.p.

DRANKEN
Coca Cola 33 cl.
Fanta Orange 33cl.
Ice Tea 33 cl.
Chaudfontaine Rood 1 liter
Red Bull 25 cl.		

Bedrijfsnaam
Afleveradres
Contactpersoon
Telefoonnummer:
Email-adres:
Betaald

pin

Cola Zero 33 cl.
Sprite 33 cl.
Green 33 cl.
Blauw 1 liter

€ 1,80
€ 1,80
€ 1,80
€ 1,50
€ 2,25

contant

Besteld voor 10:00 u = levering tussen 11:00 en 12:00 u • Besteld voor 11:00 u = levering
tussen 12:00 en 13:00 u • Besteld voor 12:00 u = levering tussen 13:00 en 14:00 u

Bij een bestelbedrag van € 15,00 bezorging gratis, anders € 5,00 bezorgkosten • Bezorging in de postcodegebieden: 5035-5036-5042-5043-5044-5045-5047-5048 buiten deze postcodes € 15,= bezorgkosten

HAM & KAAS LUNCHDELIVERY • WWW.HAMENKAAS.NL • 013 822 92 20

