
Broodjes 
Brigade

        Meeting broodjes
            prijs per stuk
Kleine broodjes (2 per persoon)      3,30
Open belegde broodjes (4 p.p.)       2,30
Grote broodjes (1 p.p.)       4,00
Mini pistoletjes luxe beleg (4 p.p.)      1,90
Mini sandwiches luxe beleg (4 p.p.)     1,90 
Gezonde volkoren driehoekbroodjes met luxe beleg (2 p.p.)  3,80
Mini gezonde volkoren driehoekbroodjes met luxe beleg (3,5 p.p.) 2,50 
Spies Turks brood met luxe beleg (3 p.p.)    3,00
Wraps kip, zalm of  tomaat-mozzarella (1,5 p.p.)   6,20
Mini salades (2 p.p.)       5,20
         Nieuw! Prestige beleg op voorgaande broodjes          +0,30

    ontbijt      dessert
             prijs per stuk
Mix mini koffiekoekjes      1,30
 (3 soorten: chocoladebroodje, suisse, croissant)  
Mix luxe mini koffiekoekjes       1,50
 (6 verschillende soorten)     
Mix desserts         2,20
 (tiramisu, chocomousse, rijstpap, verse fruitsla (+1,00))
Mix onbijt         1,80 
 (grote croissants en chocoladebroodjes)  
Verse yohurt met huisbereide granola en druiven   4,20
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    HAPJES
              prijs per stuk
Luxe hapjes (toastjes/lepeltjes/glaasjes/cupjes)   2,20
• Toastje met zongedroogde tomaten, geroosterde pijnboompitjes, 

parmezaanse kaas en ricotta
• Wrap van gerookte zalm, kruidenkaas afgewerkt met dille
• Griekse risoni met huisbereide groene pesto afgewerkt met peterselie
• Mousse van zalm met mascarpone, dille en verse garnalen
• Lepeltje met carpacio van courgette met geitenkaas en rode paprika 

afgewerkt met huisbereide lichte pikante olie
• Glaasje huisbereide ceasar salade
           prijs per PERS
Rauwe groentemengeling met cocktailsaus    6,00
(wortel, komkommer, selder, kerstomaatjes en bloemkool)

     OVERIGE
        prijs overeen te komen
Fruitmand (bijvoorbeeld 25 kg fruit)    105
Ontbijtmand aan huis geleverd voor min. twee personen 52,5
Verse soepen geleverd in een ketel au bain-marie  potk 
Koud buffet luxe         16 p.p.
(wortel, komkommer, verschillende slasoorten, paprika,    
maïs, aardappelsla, gevulde eitjes, tomaat gevuld met garnalen,   
hespenrolletjes met asperges, gevulde perzik met tonijnsla, verschillende 
soorten charcuterie, kippenboutjes, gerookte zalm, ardeense ham met 
meloen + broodjes en sauzen)

                            

www.BroodjesBrigade.be
bestellen via info@broodjesbrigade.be of 0498 971 467

y Vraag ook naar onze menukaart met broodjes, salades en soepen y

Zaterdag, zondag en avondleveringen mogelijk bij bestelling vanaf  50 euro
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