Heerlijk variëren

met onze belegde broodjes
Lunch, tussendoor of gewoon zin in iets voor de lekkere trek?
Met onze belegde broodjes bent u van succes verzekerd.
Wij bieden u een uitgebreid assortiment heerlijke broodjes.
U heeft keuze uit een enorm assortiment heerlijke
broodjes die wij betrekken van bakkerij Jan Rebel.
Via de bestellijst geeft u eenvoudig en snel uw
bestelling door.

Eet smakelijk, Team van Keurslagerij Koelewijn.
GRAAG 1 DAG VAN TEVOREN (of ’s morgens vroeg bestellen)!
OM ZO EVENTUELE TELEURSTELLINGEN TE VOORKOMEN.

LET OP; HANDIG OM TE WETEN:
• O
 ns standaard broodje is een zachte witte bol zonder
boter die wij beleggen naar uw smaak.
• S tandaard beleggen wij onze broodjes zonder boter.
Geef het duidelijk aan wanneer u wel boter wenst.
• S taat uw belegsoort er niet tussen, informeer gerust naar
onze andere mogelijkheden.
• W
 anneer een bepaalde soort brood is uitverkocht, dan
leveren wij een alternatief dat er zoveel mogelijk op lijkt.
• W
 enst u de broodjes op schaal, geef dit dan duidelijk aan.
Standaard leveren wij de broodjes in een partydoos.

BESTEL- EN
LEVERTIJDEN
Als u de dag ervoor of ‘s morgens
vóór 11 uur besteld is levering
mogelijk op het tijdstip dat u wenst.
Ná 11 uur besteld, wordt de levertijd in overleg met u besproken

BEZORGKOSTEN
• Bij besteding van € 25.- of minder

€ 3.50
• Bij besteding van € 25.- of meer

GRATIS

• Uw bestelling afhalen is natuurlijk ook mogelijk

Keurslager Wim Koelewijn
Kerkstraat 20-22, 1271 RL Huizen
Tel. 035-5254217
www.cateringhuizen.nl / www.koelewijn.keurslager.nl
info@koelewijn.keurslager.nl

(bedrijfs)Naam: ..................................................................

Meerprijs € 0.20

Dranken
Melk halfvol (½ liter)
Melk halfvol (1 liter)
Karnemelk (½ liter)
Karnemelk (1 liter)
Diversen
Krentenbol € 0.65
Krentenbol met boter € 0.90

x
x
............... x
............... x
...............
...............

Meerprijs € 0.35

Tel. ........................................................................................
E-mail: ..................................................................................

Wél boter

Triangel waldkorn

Triangel mais

Ciabatta waldkorn

Zonnebollen donker

Ciabatta junior

Petit pain bruin

Petit pain wit

Italiaanse bol wit

Pistolet bruin

Pistolet wit

Duitse broodjes

Adres: ..................................................................................

Tijgerbolletjes

Gesorteerde harde broodjes

Wit puntje

Wit vloer cadetje

Bruin zacht bolletje vlokken

Bruin zacht bolletje sesamzaad

Wit zacht bolletje sesamzaad

Bruin zacht bolletje maanzaad

Wit zacht bolletje maanzaad

Assorti broodjes

Bruin zacht bolletje

Wit zacht bolletje

*

Vul hier uw gegevens in

Meerprijs € 0.50

Schulp Sappen
Jus d’orange (fles)
Appelsap (fles)
Appel / aardbei (fles)

Contactpersoon: ...............................................................
Afleverdatum: ...... - ...... - 20......
Aflevertijdstip: ....................... uur
*Meerprijs assorti broodjes varieert

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assorti-beleg
Boerenham
Parmaham
Brie
Kaas, jong belegen
Kaas, oud
Filet americain
Filet Martino
Kip-kerriesalade
Krabsalade
Tonijnsalade
Zalmsalade
Amsterdamse Ei-salade
Beenham salade
Gerookte Kipsalade
Grillworstsalade
Huizer Kipsalade
Vitello salade

prijs varieert
2,50
3,50
2,35
2,20
2,35
2,25
2,35
2,35
2,55
2,45
2,35
2,25
2,35
2,35
2,20
2,25
2,95

•
•
•
•
•
•

Gezond
Broodje Kroket
Broodje Dobben
Br. Bal gehakt + mosterd
Boerenham + honingmosterdsaus
Rosbief + truffelmayonaise

2,65
2,25
2,50
3,25
2,95
2,75

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ossenworst (rund)
Gekookte worst
Grillworst
Kip Grillworst
Gebraden gehakt
Zeeuws spek
Gegr. Kiprollade
Gegr. Rosbief
Gekruide Rosbief
Gerookte Rib-eye
Carpaccio tapenade + dressing
Runderrookvlees
Varkens Fricandeau
Oosters gekruide v. Fricandeau
Mortadella

2,35
2,20
2,20
2,20
2,20
2,25
2,45
2,45
2,45
2,75
2,95
2,65
2,50
2,50
2,35

Eigen belegkeuze ...........................................................
.............
.............
.............

x
x
x

Eigen belegkeuze ...........................................................
Eigen belegkeuze ...........................................................
Fruit naar keuze
..................................................................................................

x
............... x

..................................................................................................

...............

Prijswijzigingen voorbehouden

..................................................................................................

