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Basis Broodjes Prijs  
per 
stuk 

Zachte 
bol 
wit 

Zachte 
bol 

bruin 

Demi 
baguette 

wit 

Demi 
baguette 

bruin 
MB = Met boter      ZB = Zonder boter  MB ZB MB ZB MB ZB MB ZB 

Broodje Jonge Kaas 
Roomboter, sla en jonge kaas 

€ 2,70         

Broodje Ham 
Roomboter, sla en slagersachterham 

€ 2,70         

Broodje Ham Kaas 
Roomboter, sla,  jonge kaas en 
slagersachterham 

€ 2,90         

Broodje Gezond 
Kruidenkaas, sla, rauwkost, ham, kaas, 
gekookt ei en een yoghurt vinaigrette 

€ 3,20         

Broodje Hotdog 
IJsbergsla, grillworst, augurk, uitgebakken 
uitjes en een honing-mosterd vinaigrette 

€ 3,20         

Broodje Kruidenkaas 
Kruidenkaas en sla 

€ 2,70         

Broodje Eiersalade 
Sla, eiersalade en komkommer 

€ 3,30          
Drankjes Prijs  

per stuk 
Aantal 

Biologisch appelsap ( 200 ml ) € 2,10  

Biologisch Mangosap ( 200 ml ) € 2,10  
Verse Jus d'orange ( 0,5 ltr ) € 2,90  
Chaudfontaine blauw ( 0,5 ltr ) € 1,90  
Chaudfontaine rood ( 0,5 ltr ) € 1,90  
Halfvolle melk ( 0,5 ltr ) € 1,90  
Karnemelk ( 0,5 ltr ) € 1,90        

Luxe Broodjes Prijs  
per 
stuk 

Rustiek 
bruin 

Rustiek 
wit 

Italiaan-
se bol 

Wald-
korn  
bol 

MB = Met boter      ZB = Zonder boter  MB ZB MB ZB MB ZB MB ZB 

Broodje Italiano 
Roomboter, rucola-sla, tomaat, mozzarella 
en basilicum 

€ 3,80         

Broodje Brie 
Roomboter, sla, brie, walnoten, dadels en 
honing 

€ 4,20         

Broodje Gerookte Kip 
Groene pesto, sla, gerookte kipfilet, 
tomaat en pijnboompitjes 

€ 4,00          

Broodje Kip-kerrie Salade  
Roomboter, sla, huisgemaakte kip-kerrie 
salade en een fijngesneden bosuitje 

€ 3,80         

Broodje Serranoham 
Rode pesto, sla, zongedroogde tomaat, 
rode ui, Serranoham en een truffel 
mayonaise  

€ 4,00         

Broodje Carpaccio  
Rucola-sla, carpaccio, zongedroogde 
tomaat, pijnboompitjes, Parmezaanse 
kaas en een truffel mayonaise 

€ 5,30         

Broodje Filet Americain 
Sla, filet americain, peper & zout en naar 
wens een fijngesneden uitje 

€ 4,20         

Broodje Zalm 
Kruidenkaas, sla, komkommer, gerookte 
zalm en een mosterd-dille vinaigrette 

€ 4,20         

Broodje Tonijn Salade 
Roomboter, sla, komkommer, rode ui, ei 
en huisgemaakte tonijnsalade 

€ 4,20         
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Specialiteiten * Aantal 

 
Salade van de maand  

Broodje van de maand  
*  De specialiteiten van de maand worden aan de start van iedere maand op onze site 
www.buitengewoonsmakelijk.nl aan u bekend gemaakt 
 

 

 
 

 
ü Bestellingen dienen voor 10:00 uur binnen te zijn 
ü Minimale ordergrootte € 10,- 
ü Bestellingen vanaf € 15,00 worden gratis geleverd binnen Laarbeek 
ü Bij bestellingen minder dan € 15,00 wordt € 2,50 bezorgkosten in rekening gebracht 
ü Bij bestellingen buiten Laarbeek (binnen een straal van 8 km van Beek en Donk) wordt € 2,50 

bezorgkosten in rekening gebracht 
ü Wij verzoeken u rekening te houden met een marge van een kwartier voor en na uw gewenste 

levertijd. 
 

Wraps Prijs  
per stuk 

Aantal 

Wrap Geitenkaas 
Met geitenkaas, rucola-sla, uitgebakken spekjes, walnoten en honing 

€ 4,20  

Tomatenwrap Kalkoenfilet 
Met kruidenkaas, rucola-sla, kalkoenfilet, rode ui en pijnboompitjes 

€ 5,30  

Wrap Gerookte Zalm 
Met roomkaas, rucola-sla, gerookte zalm, rode ui, komkommer en rode 
paprika 

€ 5,30  

Salades Prijs  
per stuk 

Aantal 

Salade Gerookte kip 
Gemengde sla met komkommer, tomaat, augurk, rode ui, gerookte 
kipfilet, spekjes, pijnboompitjes en een kerrie vinaigrette 

€ 8,00  

Salade Gerookte Zalm 
Gemengde sla met komkommer, zongedroogde tomaat, pijnboompitjes, 
Parmezaanse kaas en een mosterd-dille vinaigrette 

€ 9,00  

Salade op Griekse wijze 
Gemengde sla met komkommer, tomaat, rode ui, groene en zwarte 
olijven, fetakaas en een yoghurt-knoflook vinaigrette 

€ 6,90  

Salade Veggie 
Gemengde sla met diverse groenten en een gekookt eitje, 
 Gegarneerd met een olie vinaigrette 

€ 6,90  

Brood met kruidenboter  
Extra bij te bestellen bij de salade 

€ 2,10  

Gegevens over uw bestelling        
Levering □ Bezorgen  

□ Ophalen bij Gasterij Buitengewoon Smakelijk 
Leverdag en -datum 
 

 

Gewenste levertijd 
 

 

Bedrijfsnaam 
 

 

Ter attentie van 
 

 

Adres 
 

 

Telefoon 
 

 

Opmerkingen 
 
 
 

 

E-mailadres 
ter bevestiging van uw bestelling 

 

Betaling 
 

□ Contant (Gelieve gepast te betalen) 
□ Factuur 

http://www.buitengewoonsmakelijk.nl/

