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Bezorgservice voor bedrijven

Warme dranken
 

  

Cappuccino 2,20

Espresso 2,10 

Latte macchiato 2,50 

Warme Chocolade melk  2,50

Thee 2,00 

Koude dranken
 
 
 
Fanta €  2,65

Petfles

Sprite €  2,65

Coca-Cola €  2,65

Coca-Cola Zero €  2,65

Casis €  2,65

Chaudfontaine rood €  2,65

Chaudfontaine blauw €  2,65

Fuzetea sparkling lemon €  2,65

Fuzetea green tea  €  2,65

Fuzetea peach hibiscus €  2,65 

 

Dranken
Bezorgservice voor bedrijven

Broodje Bruin kan voor personeel of gasten van uw 
bedrijf, of tijdens een vergadering van uw bedrijf of 
vereniging zorgen voor een heerlijke lunch. U kunt 
uw bestelling telefonisch doorgeven. Onze 
bezorgservice voor bedrijven is alleen van 
toepassing bij bestellingen geplaatst voor 10:30 uur 
en tegen contante betaling.

Feesten & partijen

Ook voor uw feesten en partijen kunt u bij Broodje 
Bruin terecht waarbij wij samen met u diverse 
mogelijkheden kunnen afstemmen.
Vraag gerust naar de mogelijkheden!

2,10€

€

€

€

€

€

Verse Jus d'orange €  2,65

Red Bull €  2,65

Chocolade melk €  2,65

Fristi

 

€  2,65



Warme broodjes
Rustieke broodjes keuze uit wit & bruin 

Warme beenham
Rustiek broodje, beenham,  
lollo biondo sla, mosterd mayo spread € 6,50

Bourgondische bal
Rustiek broodje, gehaktbal,  
lollo biondo sla, mosterd mayo spread € 6,50
Bourgondische bal Saté

 €

€

€

€

 6,50

 
uitgebakken spekjes, lollo biondo sla,  
tomaat, cocktailsaus  6,95

Kip Krokant 
 

 6,50

Kip Krokant speciaal
Rustiek Broodje, Kip Krokant, 
lollo biondo sla, komkommer,
rode uitjes, gebakken uitjes, satésaus

 
 6,50

Taco
 

 
 

€ 6,50

€ 6,50
Spek & Ei 
Rustiek broodje, spek & ei,  
lollo biondo sla, mosterd mayo spread  € 6,50

Shoarma
Rustiek broodje, Shoarma, lollo biondo sla,
rode uitjes, knoflooksaus, paprika  € 6,50

Gehaktbal speciaal 
 

€ 6,95

Kipsaté
 

 
€ 6,95

Warme gerechten  
Alle warme gerechten worden geserveerd met
huissalade en friet 

 

Soepen
Groentebouillonsoep  
Stevig gevulde groentesoep met kipfilet € 

Tomatensoep 
Smaakvolle tomatensoep  € 

Uiensoep
Huisgemaakte uiensoep € 

Goulashsoep
Stevige goulashsoep € 

Huisgemaakte pasta’s
Pasta bolognese
Pasta carbonara
Pasta scampi’s

 

Boeren eiersalade 
Rustiek broodje, lollo biondo sla,  
boeren eiersalade € 6,50

Parmaham
Rustiek broodje, Parmaham, rucola sla,  
Parmezaanse kaas, kruidenroomkaas,  
bieslook € 6,50

Tonijnsalade 
Rustiek broodje, lollo biondo sla,  
tonijnsalade € 6,50

Tonijnsalade speciaal 
Rustiek broodje, lollo biondo sla,  
tonijnsalade, paprika, komkommer € 6,50

Zalm
Rustiek broodje, zalm, lollo biondo sla,  
pijnboompitten, kruidenroomkaas,  
bieslook € 6,95

Geitenkaas
Rustiek broodje, geitenkaas,  
lollo biondo sla, walnootjes, honing € 6,95

Kipkerrie salade
Rustiek broodje, lollo biondo sla,  
kipkerrie salade € 6,50

€ 6,50

€ 6,95

€ 6,50

€ 6,95

€ 6,50

€ 6,95

Koud 
belegde  
broodjes

Maaltijdsalades

Salade kipfilet en spekjes
Salade tonijn
Salade geitenkaas
Salade zalm
Verse carpaccio

 € 
€ 
€ 
€
€

€ 
€ 
€ 

Zuurvlees € 12,95
Kipsaté € 12,95
Spareribs € 16,95
Kippenpasteitje € 12,95

6,50

6,50

6,50

6,50

Preisoep
Romige preisoep € 6,50

10,95
10,95
10,95
10,95
10,95

11,95
11,95
13,95

Koud belegde broodjes
Rustieke broodjes keuze uit wit & bruin 

Gezond
Rustiek broodje, ham, kaas,  
lollo biondo sla, tomaat, komkommer,  
ei, remouladesaus € 6,50

Gezond speciaal
Rustiek broodje, ham, kaas,
lollo biondo sla, tomaat, komkommer, 
ei, remouladesaus, farmersalade 

 
 

 € 6,50

Carpaccio 
Rustiek broodje, carpaccio, rucola sla,  
Parmezaanse kaas, pijnboompitten,  

 € 6,50

Filet American
Rustiek broodje, Filet American, uitjes,  
peper & zout, peterselie € 6,50

Mozzarella 
Rustiek broodje, mozzarella, rucola sla,  
tomaat, pijnboompitten,  
basilicum mayonaise € 6,50

Roombrie
Rustiek broodje, roombrie,  
lollo biondo sla, walnootjes, honing € 6,50

€Kip strogano� 12,95
€Bruin burger 12,95

Schnitzel € 13,95

Frisse kip
Rustiek broodje, gebraden kipfilet, lollo 
biondo sla, tomaat, komkommer, 
paprika, mosterd dille dressing

Kip gezond
Rustiek broodje, gebraden kipfilet, kaas, 
lollo biondo sla, tomaat, komkommer, ei, 
remouladesaus

Filet American speciaal
Rustiek broodje, Filet American, rucola 
sla, pijnboompitten, Parmezaanse kaas, 
peper & zout

Mozzarella speciaal 
Rustiek broodje, mozzarella, parmaham, 
rucola sla, tomaat, pijnboompitten, 
tru�elmayonaise 

Kip chili
Rustiek broodje, gebraden kipfilet, lollo 
biondo sla, peppadew roomkaas, 
komkommer, chilisaus

Brie speciaal
Rustiek broodje, brie, parmaham, lollo 
biondo sla, komkommer, mosterd dille 
dressing

Kipgyros
Rustiek broodje, komkommer, tomaat, 
paprika, uitjes, lollo biondo sla, kipgyros, 
knoflooksaus

Warme gerechten 

Rustiek broodje, gehaktbal, 
lollo biondo sla, gebakken uitjes, satésaus

Rustiek broodje, gekruid gehakt, lollo 
biondo sla, geraspte kaas, taco saus  

Rustiek broodje, kipsaté, lollo biondo sla, 
gebakken uitjes, satésaus

Bruin Burger
 

 € 6,95

Hamburger broodje, huisgemaakte burger, 
lollo biondo sla, rode uitjes, tomaat, 
augurk, cheddarkaas, burgersaus

Rustiek broodje, gehaktbal, lollo biondo 
sla, tomaten, kaas, gebakken uitjes, rode 
uitjes, speciaalsaus 

Rustiek broodje, Kip Krokant, lollo biondo 
sla, gebakken uitjes, krokant saus 

Hot pulled chicken

€ 6,50
Rustiek broodje, pulled chicken, lollo 
biondo sla, gebakken uitjes, komkommer 

Alle salades worden geserveerd met
stokbrood & kruidenboter

Toscane

€ 6,95

Rustiek broodje, gebraden kipfilet, rucola, 
pesto, zongedroogde tomaatjes, 
pijnboompitten, parmaham, Parmezaanse kaas

Kapsalon

€ 6,95
Rustiek broodje, lollo biondo sla, paprika, 
rode ui, geraspte kaas, kipgyros, 
knoflooksaus, chilisaus 


