
Menukaart
Om mee te nemen

Kies je brood

�caccia

Spelt

Italiaans gekruid desembrood,
zachte kruim en korst met een

snufje zeezout en een tomaatje.

Gemaakt met zuiver speltmeel  
en desem, vrij van tarwe. 

Boordevol smaak.

Kies je beleg

Special van de Week
Zie hiervoor onze website of vraag een medewerker

Oude Kaas
Honing-mosterdmayonaise, sla, oude kaas 

en tuinkers 

Brie Walnoot 
Roomboter, sla, roombrie, honing en 

gesuikerde walnoten 

Capra
Olijventapenade, sla, belegen Goudse geitenkaas 
en gegrilde courgette

Sapjes & Smoothies

6,00

6,50

6,50

Zoetigheden

Broodbode’s Brownie
Met pure chocolade en walnoot

Sweet Nuts
Boterkoek met witte chocolade, walnoten en karamel 

Zoet Special
Informeer bij onze medewerker wat de special is

2,90

2,90

Ciabatta grain
Meergranen desembrood met 

knapperige decomix van 
gepofte maïs, sesamzaad, 

lijnzaad en pompoenpitten.

Gemaakt met durumbloem 
en desem. Stevige kruim. 

Knapperige korst.

Arretjescake
Melk en pure chocolade gevuld met biscuit

2,90

Mrs Koko  
Huisgemaakte kokoskoek met fruit stukjes, lactosevrij, 

glutenvrij en zonder noten

2,50

www.broodbode.nl

Verse Sinaasappelsap

Verse Appelsap

Verse Sinaasappel & Banaan

Strawberry & Co

Appelsap, Ananas & Munt

Wil ie Wortel 

Beet It

Popeye Power

Yoghurt Kokos Ananas

Yoghurt Aardbei

Yoghurt Banaan

Blueberry Boost

Scan this QR code for
our menu in English!



Hot Panini

Formaggio
Groene pesto, tomaat, mozzarella en Parmezaanse 

kaas

Tom & Jerry
Ham en kaas

Brie & Parma
Cajunspread, Parmaham, roombrie en Provençaalse 

kruiden

Tuna Melt
Tonijnsalade, rode ui en cheddarkaas

6,00

5,50

7,00

5,50

Salades

Falafel Hummus
Sla, wortel, rode ui, gegrilde courgette, tomaat,
hummus en falafel

Zalm & Tonijn
Sla, komkommer, rode ui, tonijn, kappertjes, 
gerookte zalm en ei 

Oosterse Kip
Sla, taugé, kippenborstfilet, bacon, tomaat, gegrilde 
courgette, cashewnootjes en bosui  

El Paso
Mosterdmayonaise, rosbief, ui, tomaat, ketchup en 

cheddarkaas

6,50

Pollo Picante
Srirachasaus, kip, bosui en cheddarkaas

6,50

Bulgur & Feta
Sla, bulgur, avocado, tomaat, feta, rode ui, biet,
wortel en zonnebloempitjes

Chengdu Chicken
Cajunspread, taugé en gegrilde

kippenborstfilet

6,20

CBLE
Mayonaise, sla, gegrilde kippenborstfilet, 
bacon en ei 

6,80

Toscaanse Kip
Toscaanse spread, sla, kippenborstfilet
en zongedroogde tomaat 

6,50

Tonijnsalade
Sla, tonijnsalade, rode ui en

half gedroogde tomaatjes

6,00

Zalmtartaar
Citroen-pepermayonaise, sla, avocado
en tartaar van gerookte zalm 

7,80

Beenham
Honing-mosterdmayonaise, sla en beenham 

5,50

Hummus Feta
Sla, huisgemaakte hummus, feta en zoetzure ui 

6,00

Hummus
Sla, huisgemaakte hummus en zoetzure ui 

5,80

Muhammara
Sla, avocado en een spread van walnoten,   
paprika en granaatappel 

6,00

Falafel
Sriracha veganaise, sla, falafel, 
rode ui en wortel

5,80

Coppa di Parma
Truffelmayonaise, sla, gedroogde Italiaanse ham, half 
gedroogde tomaatjes en Parmezaanse kaas

6,50

Roastbeef Teriyaki
Wasabimayonaise, sla, rosbief, 
teriyakisaus, bosui en sesamzaad

6,50

Ook lekker met
truffelmayonaise!

Carpaccio
Pestospread, sla, rundercarpaccio, 
Parmezaanse kaas en pijnboompitjes

7,50

8,50

9,00

8,50

8,50

Ook verkrijgbaar 
met zalm of kip

Kip Pesto
Pestospread, sla, kip, tomaat en Parmezaanse kaas

6,50

Spicy Chicken
Sriracha mayonaise, sla, kip, komkommer
en rode ui

6,50


