
 

KLASSIEKERS 
 

Broodkeuze: 
Baguette wit ▪ Baguette meergranen ▪ Waldcornbroodje 

Ciabatta ▪ Italiaantje ▪ Sandwich ▪ Piccolo 
 

 

Om het u makkelijk te maken, hebben al onze klassiekers een 
vaste prijs. Of u nu kiest voor een wit, meergranen, of een ander 
soort broodje maakt geen verschil. Lekker makkelijk! De sandwich 
en de piccolo zijn de uitzondering op de regel…  
 
KAAS 
€ 2,70 Jonge kaas 
€ 3,70 Philadelphia 
€ 3,70 Mozzarella 
€ 3,70 Brie  
 
VLEES 
€ 2,70 Hesp  
€ 2,90 Hesp & kaas 
€ 2,90 Preparé 
€ 3,30 Martino 
€ 3,40 Martino pikant 
€ 3,70 Boulet (huisgemaakt) 
€ 2,90 Vleessla 
€ 3,20 Chorizo 
€ 3,20 Ardeense ham 
€ 3,30 Bacon (Spek) 
€ 3,60 Spek & ei 
 
KIP 
€ 2,90 Kipsla 
€ 2,90 Kip curry 
€ 3,70 Geroosterde kip 
 
VIS 
€ 2,90 Tonijnsla 
€ 3,00 Tonijn pikant 
€ 3,30 Tonijntino 
€ 4,40 Grijze garnaalsla 
€ 3,50 Krabsla 
€ 4,30 Gerookte zalm 
 
VEGI 
€ 3,60 Gezond 
€ 2,90 Aardappelsla 
€ 2,90 Eiersla 
€ 3,00 Roerei 
 
+ € 0,90 Club (mayo/sla/tomaat/ 
ei/komkommer) 

- € 0,60 Sandwich/Piccolo   
 

SPECIALS VAN HET HUIS 
€ 4,20 Italia (mozzarella-tomaat-pesto)      
€ 5,20 Toscane (ardeense ham-mozzarella-pesto  

tuinkers-zongedroogde tomaat)      
€ 4,20 Le Roi (brie-honing-rozijnen-noten)      
€ 4,30 Italian Frenchman (brie-chorizo)      
€ 4,20 Kaas Deluxe (kaas-bacon-wortel-ui-mayo)     
€ 3,50 Chicken Curry (kip curry-ananas-sla)      
€ 4,70 Sweet Chicken (kip-perzik-wortel-tuinkers-cocktail)    
€ 4,10 Mexican Chicken (kip-sla-lichtpikante saus)     
€ 4,10 Chicken Barbecue (kip-sla-barbecuesaus)     
€ 4,45 Chicken Honey (kip-sla-tomaat-komkommer- 

honing mosterddressing) 

€ 4,20 English Chicken (kipsla-bacon-tomaat-sla)     
€ 4,20 Chicken Mango (kip-tuinkers-mangodressing)     
€ 3,60 Tuna Tomato (tonijnsla-zongedroogde tomaat-tuinkers)  
€ 4,00 Tuna Olive (tonijnsla-olijfjes-ui-tomaat-sla)     
€ 5,10 Classic Salmon (gerookte zalm-ui-tomaat-sla)     
€ 5,60 Creamy Salmon (gerookte zalm-philadelphia-  

zongedroogde tomaat)      
€ 3,50 Chorizo Fever (chorizo-mosterd-sla)      
€ 4,00 Goede morgen (spek-ei-sla-tomaat-cocktail)     
€ 4,30 Boulet Pret (boulet-pepersaus-tomaat-sla)     
€ 4,20 Tasty Bacon (eiersla-bacon-tomaat-sla)    
€ 4,60 Americano (preparé-sla-tomaat-ui-bacon-barbecuesaus)    

€ 4,30 Sombrero (chorizo-emmental-tomaat-sla-mayo)       
€ 4,40 Tasty Pepper (kip-pepersaus-sla-tomaat)   
€ 4,60 Hawaï Deluxe (kip-ananas-perzik-cocktail) 

€ 4,80 Farmers Boy (aardappelsla-bacon-ui-bbqsaus-sla 
tomaat) 

€ 4,30 Kabouterke (boulet-tomaat-sla-kaboutersaus) 

€ 4,10 Bicky Martino (preparé-augurk-bicky uitjes-bicky saus) 

€ 5,10  Bicky Bacon Martino (bicky martino + bacon) 

€ 3,70 Special Club (kaas-hesp-tartaar-tomaat-tuinkers) 
 

SALADES 
€ 6,20 Gezond (basic-komkommer-ananas) 
€ 6,70 Hesp (basic-hesp)      
€ 7,70 Kip (basic-kip-tuinkers-ananas)    
€ 7,70 Tuna Olive (basic-tonijn-uitjes-olijven)   
€ 7,70 Sweet Tuna (basic-tonijn-perzik-tuinkers) 
€ 7,70 Aardappelsla (basic-aardappelsla-bacon-tuinkers)  
€ 8,70 Kaas (basic-kaas-bacon-kip-uitjes)   
€ 9,20 Zalm (basic-zalm-ui) 

€ 9,20 Preparé (basic-preparé-augurk-ui) 

€ 9,20 Mozzarela (basic-mozzarela-pesto-tuinkers) 
 

Salade basic = sla, tomaatjes,  eitje,  worteltjes, een stuk 
brood & een potje dressing of saus. 

 
 
 

Kijk wekelijks op de website of in de winkel voor 
onze ‘belegging’ van het moment! 

Of volg alles op onze facebookpagina! 
 

 
 

SUPPLEMENTEN 
€ 0,30 sla / tomaat / wortel / komkommer / ei / augurk 

ui / extra saus / honing 
€ 0,40 tuinkers / olijfjes / zongedroogde tomaat / perzik  

ananas / noten / pesto   
€ 0,70 anjovis / botertje / Bicky uitjes  
€ 1,20 bacon / potje saus / extra beleg 
 
BURGERS & VLEES 
(+ Steeds 1 saus naar keuze) 
 

€ 3,40 Hamburger 
€ 3,70 Hamburger Cheese    
€ 3,80 Hamburger Bacon    
€ 4,30 Hamburger Cheese & Bacon    
€ 4,30 Duo Hamburger (2 burgers op broodje) 

€ 3,60 Mexicano  
 
SAUSJES 
mayonnaise,  ketchup,  curry ketchup,  andalouse, look 
pepersaus, samurai,  mangodressing, texaanse saus 
honing mosterddressing, bbqsaus, cocktail, yoghurtdressing, 
looksaus, kaboutersaus, tartaar, bicky sauzen 
 
SNACKS & GERECHTEN 
€ 2,10 Ham/kaas croissant 
€ 2,20 Ontbijtcroissant (spek-ei)  
€ 2,20 Worstenbroodje (curryworst) 

€ 1,70 Boulet 
€ 8,00  Spaghetti (met kaas en brood)  
€ 1,10  Extra gemalen kaas  
€ 2,90 Dagsoep klein (met brood & boter)  

€ 3,90 Dagsoep groot (met brood & boter)  
(Soep van oktober tot maart.) 

 
PANINI  
€ 3,40 Panini Ham/kaas        
€ 3,60 Panini Extra (ham-kaas-tomaat)      
€ 4,50 Panini Italia (mozzarella-tomaat-pesto)     
€ 5,10 Panini Zalm (zalm-tomaat-kaas-pesto)     
€ 5,10 Panini Toscane (mozzarella-ardeense ham  

zongedroogde tomaat)       
€ 4,50 Panini Light (philadelphia-tomaat-ham)   
€ 4,50 Panini Kip (kip curry -ananas-kaas)      
€ 4,50 Panini Tonijn (tonijnsla-ui-olijven-tomaat-pesto)     
€ 4,50 Panini Brie (brie-spek-honing)      
€ 4,50 Panini Boulet (boulet-pepersaus-kaas-tomaat) 

 
Panini = een broodje dat we voor je grillen, hartig en warm. 

De bereiding vraagt wel enkele minuten van je tijd.  
 
 

Zin in dessert? 
Check ons suggestiebord in de winkel of de 

website voor de “cake van de week”! 
 

 

 



 
 
ONTBIJT MENU 
€ 6,50 Klein ontbijt   

(broodmandje-croissant-boter-confituur-koffie of thee)  
€ 13,00 Groot ontbijt   

(broodmandje-croissant-boter-confituur-kaas- 
Gekookt eitje-fruitsap-koffie of thee)  

€ 18,00 Luxe ontbijt                               
(groot ontbijt aangevuld met glas Cava)  

 

 
Wilt u het ontbijtmenu aanvullen met extra’s? Maak dan 

uw keuze uit ons assortiment koffiekoeken. 
Ontbijt tot 10u00 of zolang de voorraad strekt. 

 

 

KOFFIEKOEKEN 
€ 1,10 Croissant    
€ 1,80 Chocoladecroissant  
€ 1,80 Chocotwist   
€ 1,80 Pecankoek   
€ 1,30 Chocoladebroodje  
€ 1,45 Ronde suisse (rozijnenkoek)  

€ 2,20 Rijsttaartje  
Mini-koffiekoekjes (op bestelling) 

 
 

DRANKEN 
€ 1,70 Chaudfontaine (0,5l)   
€ 2,00 Coca Cola / Light / Zero (0,5l)  
€ 1,70 Coca Cola / Light (0,33l)    
€ 2,00 Fanta Orange (0,5l) / Sprite (0,5l) 
€ 2,20 Ice tea (0,5l)    
€ 2,00 Minute Maid Orange / Multi (0,33l) 
€ 1,80 Schweppes Agrum / Light (0,33l)  
€ 1,80 Gini (0,33l)    
€ 2,50 Nalu (0,25l)  
€ 2,50 Red Bull (0,25l)   
€ 2,00 Bier (0,33l)    
€ 2,00 Cécémel (0,25l) 
€ 2,50 Ice Coffee 
€ 1,20 Capri Sun  
€ 6,00 Cava (0,20l) 
  
WARME DRANKEN 
Ontdek onze nieuwe koffie-  
en theekaart in de winkel… 
   
 
VERRASSINGSBROOD 
Te bestellen, ten laatste twee dagen voor levering om 15u.  

€ 25,00 Mini   
(verrassingsbrood met 15 mini-sandwiches)  

€ 40,00 Klein   
(verrassingsbrood met 30 mini-sandwiches)    

€ 65,00 Groot   
(verrassingsbrood met 60 mini-sandwiches) 

 

 

 
MEETINGS? FEESTJES? RECEPTIES? 

Heeft u iets te vieren? Heeft u een vergadering of receptie?  
Wij maken voor iedere gelegenheid graag een offerte op maat 

volgens uw behoefte, aantal personen, smaak en budget. 
Verschillende mogelijkheden van manden, schotels, desserten 

tot een capaciteit van 750 personen, van idee tot realisatie. 
Contacteer ons vrijblijvend voor meer info : 

info@debroodjesbank.be. Of bezoek onze site voor enkele 
voorbeelden en/of feestsuggesties. 

 
CADEAUBON 

Een lekker cadeau, het ganse jaar door verkrijgbaar voor een 
bedrag naar keuze. Te gebruiken voor aankopen in heel ons 

assortiment. 
 

ONTBIJTMANDEN 
Bekijk het ruime assortiment ontbijtmanden, al dan niet aan 
huis geleverd, op onze afzonderlijke folder of onze website: 

www.debroodjesbank.be 
 

BESTELLINGEN 
Graag vóór 09u50 via telefoon, fax of e-mail. Levering tussen 
10u45  - 12u00. Opgelet: Bij levering van warme broodjes en 
snacks kunnen we niet garanderen dat deze nog even warm 
zijn als wanneer u ze zelf afhaalt. Zelf afhalen? Tijdig even 

doorgeven en alles staat voor u klaar! 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en/of drukfouten. Kijk voor laatste 
 update op www.debroodjesbank.be. Prijslijst van toepassing vanaf 1 juni 2017.  

Deze lijst vervangt alle voorgaande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPENINGSUREN 

maandag tot vrijdag 

06u30 - 15u00 

zaterdag, zondag en feestdagen  

gesloten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leuvensesteenweg 207 - 3190 Boortmeerbeek 

Tel: 015 34 63 70 

www.debroodjesbank.be 
info@debroodjesbank.be 

 

 

   De beste belegging!  

Vind ons leuk op 

 
Al onze warme dranken 

zijn er uiteraard ook om 

mee te nemen! 

de Broodjesbank 

http://www.debroodjesbank.be/
http://www.debroodjesbank.be/
mailto:info@debroodjesbank.be

