ONS OVENVERS DESEMBROOD
*Glutenvrij

Seizoens

Focaccia

Chengdu Chicken

zie hiervoor onze website

Grain

?

Wit

*Glutenvrij

Seizoens

Focaccia

Grain

Special van de Week

Wit

Ons brood wordt op de meest traditionele
wijze gemaakt en gebakken op de
stenen vloer in onze oven.
*Voor glutenvrij brood rekenen we € 1,00 extra.

4,40

cajunspread/kippenborstfilet/taugé

Jong Belegen Kaas

3,80

CBLE

boter/sla/jong belegen kaas

4,80

mayonaise/sla/kip/bacon/ei

Oude Kaas

4,20

Toscaanse Kip

12 maanden oude kaas/mosterdmayo/sla/tuinkers

Chevre de Marea

5,30

Beenham

muhammara /spinazie/geitenkaas/vijgencompote

Brie Walnoot

4,20

mosterd-honing mayonaise /sla/beenham

4,80

Filet American

boter/sla/roombrie/honing/gesuikerde walnoot

Mozzarella

4,80

Toscaanse spread/sla/Italiaans
gemarineerde kip/zongedroogde tomaat

4,50

Toscaanse spread/sla/filet
Americain/ui/ei/peper

4,80

pesto/sla/mozzarella/tomaat/pijnboompitjes/
parmezaanse kaas

Gezond

Muhammara

mosterd honing mayonaise/sla/beenham/
kaas/komkommer/ei

4,70

spread van walnoten,
paprika en granaatappel /sla/avocado

Hummus

Parma
4,70

cajunspread/sla/parmaham/
mozzarella/parmezaanse kaas

4,80

truffelmayo/luxe sla/pijnboompitjes/
parmezaanse kaas/rundercarpaccio

olijventapenade/sla/
huisgemaakte hummus/gegrilde courgette

Tonno

5,00

Carpaccio

sla/tonijnsalade /kappertjes/augurk

Gerookte Noorse Zalm

5,00

5,50

Roastbeef Teriyaki

limoenspread/sla/gerookte zalm

Dranken

MAALTIJDSALADES
7,00

Geitenkaas
sla/geitenkaas/dadel/rode ui/bacon/komkommer/tomaat/
mangodressing

sla/bulgur/granaatappelpitjes/avocado/tomaat/feta/
rode ui/biet/zonnebloempitjes/ limoendressing

7,50

Couscous & Kip
sla/couscous/cranberry/wortel/maïs/tomaat/ui/courgette/
avocado/kip/mangodressing

Mixsap Sinaasappel en Banaan
Strawberry & Co

Sinaasappelsap, banaan en aardbei
Verse appelsap met ananassap en verse munt

Wortel Shot

sla/taugé/kipfilet/bacon/komkommer/gegrilde courgette/
cashewnootjes/oosterse dressing

Wortelsap/appelsap/bleekselderij/limoensap

8,00

Zalm & Tonijn

Verse Sinaasappelsap

Appelsap, Ananas & Munt
7,00

Oosterse Kip

(prijzen take away en bezorging)

Verse Appelsap
7,50

Bulgur & Feta

5,00

wasabimayonaise/sla/roastbeef/teriyakisaus/
bosui/sesamzaad

6,00

sla/komkommer/tonijn/kappertjes/rode ui/
gerookte zalm/ei/bieslook/limoendressing

Beet It

Bietensap, wortelsap, gember en appelsap

Popeye Power

Spinazie, banaan, ananas, sojamelk

VERGADERLUNCHES

Smoothie Kokos Ananas

Doorgesneden gevarieerde focaccia’s en ciabatta’s in een kistje,
gepresenteerd met melk en /of verse sinaasappelsap in een mooie fles.
V.a. 3 personen.

Met Turkse yoghurt, banaan, aardbeien en gezoet met
honing

Met Turkse yoghurt, ananas, banaan, kokosroom

6,70 pp

Vergaderlunch Orange
Verse sinaasappelsap en 2 halve luxe
belegde broodjes

Vergaderlunch Milk & Orange

Met Turkse yoghurt, banaan en gezoet met honing
100% weidemelk

7,70 pp

Karnemelk

100% weidemelk
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0,25l

2,50
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3,50
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3,50

8,70 pp

Verse sinaasappelsap en 3 halve
luxe belegde broodjes

Vergaderlunch XL Milk & Orange

Smoothie Banaan

Halfvolle Verse Melk

Melk, verse sinaasappelsap en 2 halve
luxe belegde broodjes

Vergaderlunch XL Orange

Smoothie Aardbei

0,25l

2,20

9,70 pp

Melk, verse sinaasappelsap en 3 halve
luxe belegde broodjes

Kistjes en flessen blijven eigendom van de Broodbode.
Indien wij deze niet retour ontvangen zijn wij
genoodzaakt deze in rekening te brengen.

CHOCOLADE , FRUIT&YOGHURT
Broodbode’s Brownie

2,50

gebakken met pure chocolade en walnoten

Arretjescake

2,50

chocolade gevuld met biscuit

Sweet’Nuts

2,50

botercake met witte chocolade, pecannoten en caramel

Fruitsalade van het seizoen

3,70

gemaakt met alleen vers fruit

Onze bezorgvoorwaarden? Z.O.Z.

Turkse yoghurt met vers fruit

3,70

Turkse yoghurt & Huisgemaakte muesli

3,50

& honing

GEGEVENS

ONZE SPELREGELS

Bedrijf:

Bestellen
De Broodbode bezorgt in Enschede, Deventer, Oldenzaal, Almelo
en Hengelo van maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 13.00 uur. Je
kunt bestellingen die moeten worden bezorgt op de volgende
wijzen doen:

Persoon:
Adres:

1. Bij voorkeur ontvangen we je bestelling online
via onze website. www.broodbode.nl

Postcode/Plaats:
Leverdatum:

2. Je kunt deze lijst scannen en per mail verzenden naar
bestellen@broodbode.nl.

Tijd:

Telefoon:

Om op tijd te kunnen bezorgen willen we graag 2 uur voor
gewenst aflevertijdstip je bestelling ontvangen. We houden er niet
van “nee” te verkopen, daarom graag grote bestellingen en
vergaderlunches een dag van te voren doorgeven.

E-mail:

Voor groepscatering en/of vergaderlunches is het in overleg
mogelijk buiten de reguliere bezorgtijden te bezorgen.

Opmerking:

Weekenden
De Broodbode is op zaterdag geopend. Bezorgingen op zaterdag
is alleen mogelijk als de bestelling minimaal een dag van te voren
bij ons bekend is en minimaal € 50,00 bedraagt. Zondag’s is de
Broodbode gesloten.
Bezorglocaties en bezorgkosten
De Broodbode bezorgt binnen de stadsgrens van Enschede,
Deventer, Almelo, Oldenzaal en Hengelo als je bestelling groter is
dan €15,00. Bezorgkosten van bestellingen onder de €20,00
bedragen €3,50. Bestellingen groter dan €20,00 worden in de
steden waar we zijn gevestigd gratis bezorgd.
Bezorging buiten het bezorggebied
Bezorging buiten de stadsgrenzen van Almelo/Hengelo/
Oldenzaal/Deventer/Enschede is alleen mogelijk als we voor
11.00 uur of na 13.00 uur kunnen bezorgen. Deze leveringen dienen
wel tenminste ter grote te zijn van € 50,00 exclusief bezorgkosten. De kosten voor bezorging buiten onze bezorggebieden
bedragen € 0,70 per kilometer vanaf de stadsgrens Enschede/
Hengelo/Deventer/Almelo tot aan het afleveradres en retour. Je
dient zelf zorg te dragen voor het retourneren van de eventuele
emballagegoederen. Bestellingen die buiten onze
vestigingssteden bezorgd moeten worden, dienen wel een dag
van te voren bij ons bekend te zijn.
Betaalwijze
Leveringen dienen contant met de bezorger te worden
afgerekend. Voor bedrijven en groepscatering is het mogelijk de
betaling per bank te voldoen. Indien je dit wenst verzoeken wij je
dit duidelijk tijdens de bestelling te vermelden. Wij sturen dan
binnen 2 weken na de levering een factuur. Wij hanteren een
betalingstermijn van 14 dagen.

Brinkstraat 292
Enschede
Afhaal, zitten en
bezorgen
M: info@broodbode.nl
T: 053 - 87 95 635

Haverstraatpassage 70
Enschede
Afhaal & zitten

Grotestraat 9
Almelo
Bezorgen

M: info@broodbode.nl
T: 06 48 41 44 98

M: almelo@broodbode.nl
T: 0546 — 76 90 24

Meijersweg 13
Hengelo
Afhaal, zitten en
bezorgen

Lange Bisschopstraat 5
Deventer
Afhaal, zitten en
bezorgen

Steenstraat 31
Oldenzaal
Afhaal, zitten en
bezorgen

M: hengelo@broodbode.nl
T: 074 - 75 019 85

M: deventer@broodbode.nl
T: 0570 - 44 20 26

M: oldenzaal@broodbode.nl
T: 0541 - 75 02 58

