> BESTELFORMULIER 2021
Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:
Afleveradres:
Afleverdatum:

Aflevertijd:

> Broodjes
Wat?

Prijs incl. BTW

Kaas
Ham
Cervelaatworst
Kipfilet
Ei
Oude kaas
Coburger ham
Rosbief
Bieslook-roomkaas
Brie
Filet Américain
Eiersalade
Paté
Tomaat-mozzarellasalade
Gezond
Tonijnsalade
Zalmsalade
Krabsalade
Ei-baconsalade
Kipsatésalade
Kipkerriesalade
Gerookte kipsalade
Gerookte kip
Warme kipsaté
Carpaccio
Gerookte Noorse zalm
Zalm met roomkaas
‘VAN DE MAAND’

Aantal

wit/bruin

hard/zacht

waldcorn/ciabatta*

€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,95
€ 4,10
€ 4,10
€ 4,25
€ 3,75

* Voor een waldcornbroodje of een ciabatta rekenen wij een meerprijs van € 0,40 per stuk.
In overleg is er veel mogelijk u kunt hiervoor bellen naar 06-15037351 of mailen naar info@broikes.nl

BESTELLEN?
> info@broikes.nl
2021-012 – v. 01-2021

> BESTELFORMULIER 2021
> Extra’s
Wat?

Prijs incl. BTW

Krentenbol
Croissant (warm afgeleverd bij bestelling van 10 stuks of meer)
Hamkaascroissant (warm afgeleverd bij bestelling van 10 stuks of meer)
Worstenbroodje (warm afgeleverd bij bestelling van 10 stuks of meer)
Eierkoek
Halve Zool

Aantal

€ 0,95
€ 1,25
€ 2,00
€ 2,00
€ 1,00
€ 1,25

> Extra’s in combinatie met lunch
Wat?

Prijs incl. BTW

Soep (250 ml.)
Appel
Banaan
Sinaasappel
Fruitsalade (150 gram)
Koffie
Thee
Melk (per liter)
Karnemelk (per liter)
Vruchtensap (per liter)
Vruchtenyoghurt (beker 250 ml.)

Aantal

€ 1,95
€ 0,75
€ 0,75
€ 0,75
In overleg
In overleg
In overleg
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,75
€ 1,15

>Hapjescatering en buffetten
Wat?

Prijs incl. BTW

Kaasworstschotel (5 stuks per persoon, € 0,30 per stuk)
Standaard hapjesschaal (40 stuks, € 0,65 per stuk)
Voorbeelden: ham met asperge, kipfilet met peer, wrap met kip, cervelaat met olijf,
meloen met ham, kaas met druif etc.
Luxe hapjesschaal (40 stuks, € 0,90 per stuk)
Voorbeelden: paling, gerookte zalm, haring, brie, amuse met krab, gevuld ei etc.
Gemengde hapjesschaal (40 stuks = 20 standaard en 20 luxe hapjes)
Diverse buffetten zoals: stamppotbuffet, standaardbuffet, Brabantse koffietafel,
koudeschotelbuffet, tapasbuffet etc. Hiervoor geldt een minimum afname van 5
personen. Vanafprijs

€ 2,25
€ 35,00

€ 46,00
€ 40,00
€ 8,50

>Opmerkingen

Bestellingen van hapjes en grote of uitgebreide lunches graag uiterlijk twee werkdagen van te voren.
In overleg is er veel mogelijk u kunt hiervoor bellen naar 06-15037351 of mailen naar info@broikes.nl.
Broikes bezorgt uw bestelling gratis binnen de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk
als u voor meer dan € 20,00 bestelt! Onder de € 20,00 zijn de bezorgkosten standaard € 2,75.
Let op: Broikes bezorgt in principe alleen in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.
Levering buiten onze regio is in overleg mogelijk.
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Hoeveel?

