
Je lunch vergeten?
Misschien een 
vergadering gepland?

Of gewoon omdat 
het zo lekker is?
Laat het ons weten 
en wij zorgen ervoor!
U kunt ons bellen of mailen.

Tel. 0412 630 576
Tel. 06 542 871 86
Bestellingen graag uiterlijk voor 
10.30 uur doorgeven.
Is het later dan graag telefonisch.
Bestellingen boven € 30,00 in Oss 
worden gratis bezorgd.
Bij bestellingen onder € 30,00 in Oss 
worden € 4,50 bezorgkosten gerekend.
Bestellingen onder € 15,00 kunnen
alleen worden afgehaald.
Kijk op onze site voor de mogelijkheden.
www.broodenbelegoss.nl
Onder voorbehoud van prijswijzigingen
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Vergader assor�iment
Geleverd op schalen of in luxe vensterdoos

Assortiment A  € 6,95 per persoon

Zachte broodjes wit/bruin 50/50

Beleg: heerlijke vleeswaren en kaas

o.b.v. 3 broodjes p.p.

Assortiment B  € 9,75 per persoon

Zachte broodjes/pistolets 50/50

Beleg: heerlijke vleeswaren, kaas en 

luxe beleg 50/50

o.b.v. 3 broodjes p.p.

Assortiment C  € 8,50 per persoon

Pistolets + luxe broodjes

Beleg: luxe beleg

o.b.v. 2 broodjes p.p.

Verschillende combinaties zijn mogelijk. 

Vraag naar de mogelijkheden.

Gebak
Chocoladebol € 1,95 
Nogatientje € 1,95 
Vruchtenvlaaitje € 1,95
Kersenschuimvlaaitje € 1,95 
Roomhoorntje € 1,95 
Chocolade schuitje € 1,95 
Slagroom punt € 1,95 
Mokka punt € 1,95 
Schwarzwalderkirsch punt € 1,95 
Advocaatpunt € 1,95 
Citroen punt € 1,95
Caramel punt € 1,95 
Cappuchino punt € 1,95
Chocolade punt € 1,95 
Aardbei bavarois punt € 1,95
Kirsch bavarois punt € 1,95
Omgekeerde soes € 1,95
Bananen soes € 1,95
Appelpunt € 1,95
Rijstepunt € 1,95
Mini appelfl ap € 1,10
Puddingbroodje € 1,50
Kersenfl ap met banketbakkersroom,
slagroom en kersen € 2,30
Ossenaartje € 1,55
Mini Ossenaartje € 1,20
Middel chocolade bol € 1,45
Middel slagroom soes € 1,35

Bent u jarig of hee ft u iets anders te vieren.

Brood & Beleg Oss
www.broodenbelegoss.nl
Singel 1940-1945 173

5348 PK  Oss
info@broodenbelegoss.nl



Belegde broodjes koud
Onderstaande prijzen o.b.v. pistolet/harde 
bol of puntje. 
Ciabatta bruin / Italiaanse bol / Kornbol                + € 0,20
  
Jong belegen kaas € 3,00 
kaas, komkommer, tomaat 
Oude kaas € 3,25 
kaas, komkommer, tomaat 
Brie € 3,25  
brie, komkommer, tomaat 
Brie € 3,75  
brie, honing, walnoot 
Kruidenroomkaas € 3,25  
kruidenroomkaas, komkommer, sla  
Ham € 3,00 
ham, komkommer, tomaat 
Ham / kaas  € 3,75 
ham, kaas, komkommer, tomaat 
Ham gezond € 3,50 
sla, ham, tomaat, komkommer, ei 
Kaas gezond € 3,50 
sla, kaas, tomaat, komkommer, ei 
Ham / kaas gezond € 4,25 
sla, ham, kaas, tomaat, komkommer, ei 
Ham / kaas / gebakken ei € 4,25 
sla, ham, kaas, komkommer, tomaat, mayo, ketchup 

Caprese € 4,25 
pesto, rucola, mozzarella, pijnboompitten, tomaat 

Broodjes war�
Appelfl ap € 1,60 
Mini appelfl ap  € 1,10
Worstenbroodje € 1,60
Belgisch Worstenbroodje € 1,75  
Saucijzenbroodje € 1,60 
Frikandelbroodje + curry € 1,95 
Frikandelbroodje brooddeeg € 1,95 
Ham/Kaas Croissant € 1,70
Kaas Croissant € 1,70  
Satébroodje € 1,75 
Kaasbroodje € 1,75 
Ragoutbroodje  € 1,75
Broodje Frikandel, keuze uit:  € 2,75 
mayonaise/ketchup/curry/mosterd 
Broodje Kroket, keuze uit:  € 2,75 
mayonaise/ketchup/curry/mosterd

Uienkruier € 3,25
Gehaktkruier € 4,25
Pizzakruier € 3,50
Hawaïkruier € 3,50 
Ham/kaas/tomaatkruier € 3,50

Soepen (te bestellen per 5 stuks) 
Erwtensoep per persoon € 3,25  
Tomatensoep per persoon € 3,25  
Groentesoep per persoon € 3,25  

Dranken gekoeld
Coca Cola/Light blik 0,33 ltr € 1,75 
Fanta blik 0,33 ltr € 1,75 
Red Bull blik 0,25 ltr € 2,25 
Chocomel blik 0,25 ltr € 2,00 
Melk halfvol pak 0,5 ltr € 1,50  
Melk halfvol pak 1 ltr € 2,25  
Karnemelk pak 0,5 ltr € 1,50  
Jus d’Orange pak 1 ltr € 2,75 
 

Gekookt ei € 3,00 
ei, mayonaise, peper, zout 

Bacon / ei € 4,00
gebakken bacon, ei, mayonaise, tomaat 

Kipfi let € 3,00 
kipfi let, komkommer, tomaat 

Kipfi let de Luxe € 4,25  
kipfi let, kipkerriesalade, ei 

Roompaté € 3,25 
roompaté, veenbessensaus 

Rosbief € 3,50 
rosbief, peper, zout 

Filet americain € 4,00 
fi let americain, uitjes, ei, peper, zout 

Gerookte zalm  € 4,50 
roomkaas, sla, zalm, mosterd-dilledressing

Beenham € 4,50 
sla, beenham, bolliesaus

Carpaccio € 4,75 
pesto of truffelmayonaise, rucola sla, carpaccio,
pijnboompitten, oude kaasfl akes

Broodje Club Sandwich € 4,75 
sla, kipfi let, bacon, tomaat, gebakken ei
komkommer, kerriesaus

Broodje Hete Kip € 6,25 
ijsbergsla, hete kip, kerriesaus 

Broodje Kip Hawaï € 4,25 
sla, kip, kaas, ananas, cocktailsaus 
of kerriesaus

Broodje Bal € 3,50 
gehaktbal, mayonaise

Eiersalade € 3,25 
ijsbergsla, eiersalade 
Kip-kerrie salade  € 3,50 
ijsbergsla, kip-kerrie salade 
Kip-sate salade € 3,50 
ijsbergsla, kip-sate salade 
Krabsalade € 3,75 
ijsbergsla, krabsalade 

Tonijnsalade € 3,50 
ijsbergsla, tonijnsalade 


