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BROODJES ‘DE KLASSIEKERS’

hesp • jonge kaas • belegen kaas • dieetkaas €1,90 €2,50
hesp en jonge kaas • preparé €2,15 €2,85
martino €2,35 €3,10

supplement smos €0,50 €0,70

soort beleg klein groot
keuze uit wit of meergranen broodje

keuze uit wit of meergranen broodje
BROODJES CHARCUTERIE

soort beleg klein groot

bouletten • frikadellenkoek • lunchworst • 
kalfsworst salami • kalkoensalami • paté • 
boerenpaté • seldersla • gentse kop • kippekoek • 
goudworst kalkoenfilet • kipfilet • kip-curry • 
kipsla • kip-cocktail exotische kipsla • vleessla • 
bouilliesla • eiersla • balletjes in tomaat • 
franse sla

€2,05 €2,65

supplement smos €0,50 €0,70

keuze uit wit of meergranen broodje

BROODJES FIJNE CHARCUTERIE

soort beleg klein groot

ossengerookt • paardenvlees • parmaham • 
filet de sax • filet d’ardenne • sopressa • chorizo • 
cobourg • vlaamse boerenham • 
gerookte kalkoenfilet • pastrami

€2,25 €2,90

supplement smos €0,50 €0,70

http://brandtfood.be/product/broodjes-de-klassiekers/
http://brandtfood.be/product/broodjes-fijne-charcuterie/
http://brandtfood.be/product/broodjes-fijne-charcuterie/
http://brandtfood.be/product/broodjes-charcuterie/
http://brandtfood.be/product/broodjes-charcuterie/
http://brandtfood.be/product/broodjes-de-klassiekers/
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keuze uit wit of meergranen broodje

keuze uit wit of meergranen broodje

BROODJES OMELET

omelet €2,25 €2,90

omelet en spek €2,50 €3,10

supplement smos €0,50 €0,70

soort beleg klein groot

BROODJES FRANSE KAZEN

soort beleg klein groot

franse brie • brie de meaux • chaumes • suprème 
• zachte geitenkaas • rambol met kruiden • 
rambol met noten • gorgonzola • petrella • 
camembert  • père Joseph

€2,85 €3,60

supplement smos €0,50 €0,70

keuze uit wit of meergranen broodje
BROODJES SPECIALE HARDE KAZEN

soort beleg klein groot

oud brugge • pestokaas • grana padana • 
comté arnaud • emmentaler • gruyère • 
polder geitenkaas • parmezaanse kaas

€2,25 €2,90

supplement smos €0,50 €0,70

http://brandtfood.be/product/broodjes-franse-kazen/
http://brandtfood.be/product/broodjes-speciale-harde-kazen/
http://brandtfood.be/product/broodjes-omelet/
http://brandtfood.be/product/broodjes-franse-kazen/
http://brandtfood.be/product/broodjes-omelet/
http://brandtfood.be/product/broodjes-speciale-harde-kazen/
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keuze uit wit of meergranen broodje

BROODJES VIS KLASSIEK

garnaalsla €3,00 €4,00
krabsla ‘Chatka’ €4,00 €5,20
gerookte zalm €3,00 €4,00

supplement smos €0,50 €0,70

soort beleg klein groot

BROODJES VISSLAATJES

soort beleg klein groot

surimi krab • noordzeesalade •  tonijnsalade €2,35 €3,10

supplement smos €0,50 €0,70

BIO BAGUETTE OF GLUTENVRIJ

hummus, rucola, tomaat, gegrilde aubergines €3,20

kip, tikasaus, koriander, rode ui, komkommer, tomaat €4,00

kalkoen, kiwi, ijsbergsla, yoghurtvinaigrette €4,00

soort beleg

http://brandtfood.be/product/broodjes-vis-klassiek/
http://brandtfood.be/product/broodjes-visslaatjes/
http://brandtfood.be/product/glutenvrije-broodjes/
http://brandtfood.be/product/glutenvrije-broodjes/
http://brandtfood.be/product/broodjes-visslaatjes/
http://brandtfood.be/product/broodjes-vis-klassiek/
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BROODJES ‘DE ORIGINELEN’

pyramide slanke lijn 
dieetkaas, tomaat, cresson, waterkers, wortelen, dressing €2,25 €2,95

Italiaanse bol 
mozzarella, parma, tomaat, sla, groene pesto, mayonaise €3,00 €3,90

Italiaanse ciabatta 
mozzarella, tomaat, rucola, rode pesto, mayonaise €2,75 €3,55

Tok-tok 
kipfilet, spek, cresson, tomaat, ei, mayonaise €3,00 €3,90

zoet broodje brie 
brie, honing, cresson €3,00 €3,90

tropicana 
kaas, hesp, ananas, cresson, cocktailsaus €2,40 €3,20

Indian 
gebakken kipfilet, appel, soyascheuten, sla, currysaus €3,10 €4,20

carpaccio 
parma, parmezaan, rucola, zongedroogde tomaat, pesto, mayo €3,10 €4,20

gezond 
sla, tomaat, komkommer, luzerne, wortelen, ei, mayonaise €1,90 €2,55

cupido  
rosbief, seldersla, cresson, tomaat €2,40 €3,20

delice  
gerookte zalm, philadelphia, ui, cresson, sla €3,10 €4,20

toscaans 
groene pesto, parmezaan, zongedroogde tomaten, 
pijnboompitten, kipfilet, rucola, yoghurtdressing

€2,60 €3,80

tonijntino  
tonijnsla, ui, augurk, martinosaus €2,60 €3,30

club kip 
mayonaise, sla, tomaten, komkommer, ei, wortel, 
gerafelde kip

€2,60 €3,40

chicken BBQ  
BBQ saus, gerafelde kip, appel, ei, sla €2,60 €3,80

soort beleg klein groot

http://brandtfood.be/product/broodjes-de-originelen/
http://brandtfood.be/product/broodjes-de-originelen/
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MAALTIJDSALADES KLEIN

niçoise 
tonijn, boontjes, olijven, ajuin €5,45

mexicaans  
kipblokjes, cresson, erwten, maïs €5,45

grieks  
feta, olijven, ajuin €4,99

neptunus  
gerookte zalm; garnalen, cresson €6,90

cesar salade  
ijsbergsalade, komkommer, tomaat, parmezaan, 
croutons, cresson, cesarvinaigrette

€5,20

supplement wit of meergranen broodje €0,40

Alle kleine maaltijdsalades hebben dezelfde basis: 
gemengde sla, komkommer, tomaat, paprika, ei, vinaigrette

MAALTIJDSALADES GROOT

gestoomde zalm €9,45

halve kipfilet €7,95

grijze garnalen €9,95

tonijn €9,25

asperge-hamrolletjes €7,50

supplement wit of meergranen broodje €0,40

Alle grote maaltijdsalades hebben dezelfde basis: 
gemengde sla, geraspte wortelen, tomaten, komkommer, ei, erwten, maïs, rode kool, 

aardappelsalade, pastasalade en bieslookvinaigrette

http://brandtfood.be/product/maaltijdsalade-groot/
http://brandtfood.be/product/maaltijdsalade-klein/
http://brandtfood.be/product/maaltijdsalade-klein/
http://brandtfood.be/product/maaltijdsalade-groot/
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SMOOTHIE

klein groot

smoothie van de dag €2,05 €4,00

MEENEEM KOFFIE & THEE

ristretto (40ml) 
krachtig en contrastrijk: intense smaak en body 
met een subtiele fruitige noot

€1,60

roma (40ml) 
complex en evenwichtig: accenten van geroosterde en 
houtachtige noten

€1,60

decaffeinato (40ml) 
fruitig en subtiel: gekenmerkt door een mooie noot van rode 
vruchten

€1,60

volluto (110ml) 
zacht en fruitig: zachte koekjesachtige accenten, een vleugje 
zuurheid en fruit

€1,60

arpeggio (110ml) 
intens en smeuïg: krachtig karakter verrijkt met 
chocoladeaccenten

€1,60

thee naar keuze €1,60


