INERVUM
M

Minervum 7160
4817 ZN Breda
Tel 076 599 0830
www.supersandwich.nl

G e o p e n d : m a a n d a g t / m d o n d e rd a g 9 : 0 0 – 1 7 : 3 0 e n v r i j d a g 9 : 0 0 – 1 5 : 0 0
Bestellingen in Breda worden bezorgd vanaf € 20,-. Op de Takkebijsters en Minervum vanaf € 15,-.
Graag direct en contant betalen bij bezorging. Belangrijk! Bestel uw lunch voor 10:30 uur!
Geplaatste bestellingen voor 15:00 uur kunnen tussen 17:00 uur en 18:00 uur geleverd worden.

Totaal broodjes
……….
Totaal soep/saté/yoghurt ……….
Totaal dranken
……….

BESTELLĲST

Naam Bedrijf

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

Telefoon

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

Bezorgtijd

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

Adres

Datum

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

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

Bij alle Super Sandwiches uit onderstaand menu kunt u kiezen uit de volgende broodsoorten:
Wit brood * Bruin brood * Maïs brood * Wit of bruin stokbrood * Zachte witte bol -0,50
Belegde broodjes met ijsbergsla
Jonge kaas
Oude kaas (Old A’dam)
Brie van de mat
Bieslook roomkaas
Rosbief (biologisch)
Filet Americain (biologisch)
Gegrilde achterham
Rauwe ham (Ardenner)
Gekruide gehaktbal
Roompaté
Gegrilde kipﬁlet
Gekookt ei
Eisalade
Omelet naturel (koud)
Omelet ham (koud)
Omelet kaas (koud)
Omelet ham en kaas (koud)
Omelet champignons (koud)
Omelet uitgebakken ontbijtspek (koud)
Gezond, kipfilet, kaas, komkommer,
tomaat, ei en mayonaise
Rookworst Unox met honingmosterdsaus
Gerookte zalm met uitjes

Huisgemaakte salades met stokbrood
SALADE KIP
Kip, ijsbergsla, komkommer, tomaat, ei,
augurk, oude kaas en cocktailsaus of
ravigotesaus
SALADE GEITENKAAS
Geitenkaas, ijsbergsla, komkommer,
tomaat, uitgebakken ontbijtspek,
walnoten en honingmosterdsaus
SALADE TONIJN
Tonijn, ijsbergsla, komkommer, tomaat,
ei, pijnboompitjes en walnoten
SALADE CARPACCIO
Carpaccio, ijsbergsla, komkommer,
tomaat, pijnboompitjes, oude kaas en
honingmosterdsaus

Dranken
Frisdranken
Chocomel en Fristi
Verse jus d’orange 0,3 ltr

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
4,00
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,75
3,75
4,00
3,75
3,75
4,00

sandwich

4,00
6,00

aantal

7,00

7,00

7,00

7,00

4,50
4,50
7,00

€

vanaf 1,70
1,80
3,00

stokbrood

zachte
bol

maïs wit bruin wit bruin wit

2,75
2,75
2,75

Pindakaas
Hagelslag melk/puur
Aardbeienjam

Specials
Erwtensoep (seizoen) en stokbrood
Dagsoep en stokbrood
Verse kipsaté en stokbrood

€

aantal

aantal en soort

Speciale belegde broodjes met ijsbergsla
ALASKA
Salade van surimi, krab, ei en mayonaise
NICOISE
Salade van tonijn, ei, kappertjes, olijven,
maïs, diverse noten en mayonaise
BOMBAY
Kipkerriesalade
SURABAYA (koud)
Salade van kip met lichtpittige satésaus
PK
Pittige kip met knoﬂooksaus en
provençaalse saus
GEITENKAAS
Geitenkaas, honing, walnoten en
uitgebakken ontbijtspek
SCANDINAVIAN
Gerookte zalm met bieslookroomkaas,
komkommer, tomaat en ui
OLYMPUS
Kipfilet, rauwe ham, komkommer, tomaat,
een pesto van zongedroogde tomaat,
olijven en kappertjes
YANKEE
Eisalade, uitgebakken ontbijtspek, tomaat
TEDDY’S
Salade van Old A’dam, rauwe ham en
achterham
BORNEO
Filet americain (biologisch), augurk, ui, ei,
pittige saus en mosterd
CLUB SANDWICH
Dubbele sandwich met kipﬁlet, ravigotesaus,
uitgebakken ontbijtspek, ei, komkommer en tomaat
2/3 CLUB SANDWICH
Zie Club Sandwich
CARPACCIO
Ossenhaas, honingmosterdsaus, pijnboompitjes
en oude kaas
CARPACCIO nieuwe stijl
Ossenhaas, truffelmayonaise, pijnboompitjes
en oude kaas
OLD A’DAM SPECIAAL
Old A’dam, ravigotesaus, uitgebakken
ontbijtspek en tomaat
ROSBIEF DE LUXE
Rosbief (biologisch), pesto, pijnboompitjes,
zongedroogde tomaat en oude kaas
ROSSSPECIAAL
Rosbief (biologisch), ravigotesaus,
gebakken uitjes, augurk

Melk 0,3 ltr
Karnemelk 0,3 ltr
Yoghurt met vers fruit

Al onze producten zijn vers en huisgemaakt.
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