
D E  L E K K E R  V E R W E N N E R

Sjiek en verrukkelijk

Gerookte zalm, mayo, komkommer, peterselie
 
Geitenkaas, honing, walnoten, pijnboompitten, ijsbergsla
 
Warm vlees met pindasaus
 
Verdi (brie, mangochutney, lente-ui, walnoten,
balsamicodressing, ijsbergsla)
 
Club Sandwich (mayo, kipfilet, bacon, tomaat, ei, ijsbergsla)
 
Brie, ijsbergsla, tomaat, komkommer, wortelsalade
 
Beethoven (rauwe ham, brie, tomaat, pijnboompitten, rucola)
 
Roma (groene pesto, salami, mozzarella,
pijnboompitten, basilicum)
 
Drenthe (vijgenchutney, rauwe ham, geitenkaas, gemengde
noten)
 
Gezond (ham, kaas, tomaat, komkommer, ei, ijsbergsla,
wortelsalade)
 
Groningen (truffelnayo, carpaccio, geraspte kaas, rucola,
pijnboompitten, balsamicodressing
 

Simpel maar smakelijk
kaas, oude kaas, ei, brie (+0.25), mozzarella (+0.25), ham,
kipfilet, gegrilde rollade, rosbief, salami, rauwe ham, 

Filet american met ei & ui,
 
kruidenroomkaas met komkommer & ijsbergsla
 
Hawaï (ham, kaas, ananas)
 
Beenham, sla, honingmosterdsaus
 
Beenham, brie & honing
 
Beenham, kruidenroomkaas & brie
 
Kipsatésalade met ei & ijsbergsla
 
Kipkerriesalade met wortelsalade & ijsbergsla
 
Eiersalade met zongedroogde tomaatjes & rucola
 
Kipkerriesalade, anaans en kaas 
 
Tonijnsalade met lente-ui & ijsbergsla

Klein 2.20               Middel 2.70           Groot 2.99

Stoer en onweerstaanbaar

Klein 3.35          Middel 3.75          Groot 4.10

Klein  3.65          Middel  3.99          Groot  4.35
Bestellen? Bellen! 058-2159002
of mail naar info@bakkerijschuurmans.nl



J A C O B  E N  G R E E T J E

Speciaal en tijdelijk

Scooby doo, appelstroop, brie, appel, spinazieblaadjes,
gemengde noten
 
Snoopy, bacon, kipfilet, oude kaas, ei
 
Pluto, kruidenroomkaas,  gerookte zalm, rode biet,
yoghurtdressing, dille
 
Lassie, brie, perzik, verse basilicum, rucola, ijsbergsla
 
Rex, groene pesto, rosbief, knoflooksaus, pijnboompitten, lente-
ui, rucola
 
Dommel, groene pesto, mozzarella, abrikoos, tomaat, rucola
 
Bobbie, beenham, bacon, mosterd, ui (warm)
 
Rataplan, roomkaas, rosbief, komkommer, ei, spinazieblaadjes
 
Takkie, smeerkaas, rauwe ham, groene pesto, rucola

Tosti's                                           3.99

kaas met een vleeswarensoort naar keuze
Ham, kaas, ananas
Brie, honing, pijnboompitten
Mayo, tonijn, zongedroogde tomaatjes, ei
Ham, kaas, ui, paprika, lente-ui, bacon
Of stel zelf je tosti samen

Panini's                                        3.99

Groene pesto, kipfilet, kaas
Salami, paprika, lente-ui, kaas
Rauwe ham, mozzarella, tomaat, basilicum
Mayo, tonijn, kappertjes, olijven. ijsbergsla
Brie, honing, walnoten
Groene pesto, mozzarella, tomaat, pijnboompitten
Groene pesto, mozzarella, paprika, pijnboompitten, basilicum
Mayo, kipfilet, tomaat, lente-ui, peterselie

Klein  3.65         Middel  3.99           Groot  4.35

Salades                                        4.35
Rucola, brie, geitenkaas, oude kaas, bacon, gemengde noten
IJsbergsla, rucola, kipfilet, ananas, pijnboompitten,mosterddille
Of stel zelf je sallade samen!

Dranken                                      1.95
Koffie, cappuccino, espresso, thee (diverse smaken), warme
chocomel (met slagroom + 0.55), melk, chocomel, fristi, diverse
soorten frisdrank

Overig                                    
Voor hartige snacks, gebak of luxe koude broodjes maak je een
keuze uit de vitrine

Wij bezorgen ook!
www.bakkerijschuurmans.nl.winkel

 
kijk op de andere kant voor nog meer lekkers!


