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CAFE de BOSRAND

Donderdag gesloten • Bezorgservice vanaf 5 producten

CAFE de BOSRAND
• BROODJES - AFHAAL- EN BEZORGSERVICE •

www.cafedebosrandcome2me.net



BROODJES VANAF € 4,00

• Broodje warme beenham

 
Stokbroodje met warme beenham 

 
en beenhamsaus.

• Broodje tonijnsalade

 
Stokbroodje met sla, komkommer 

 
en tonijnsalade.

• Broodje gehaktbal

 
Stokbroodje met warme gehaktbal 

 
en mosterd.

• Broodje kipfilet

 
Stokbroodje met kipfilet, gekookt ei en 

 
honing-mosterdsaus.

• Broodje spek

 
Stokbroodje sla en gebakken spek.

• Broodje gezond

 
Stokbroodje met sla, ham, kaas, ei, tomaat, 

komkommer en remouladesaus.

• Broodje ham en/of kaas

 
Stokbroodje met ham of kaas of ham én kaas.

• Broodje spek/ei

 
Stokbroodje met gebakken ontbijtspek 

 
en gebakken ei.

• Broodje hete kip

 Stokbroodje met kip in licht pikante saus, 

 sla en gebakken uitjes.

 

 

• Broodje kip Hawaï

 Stokbroodje met frisse kipsalade, ananas, 

 sla en komkommer.

• Broodje brie

 Stokbroodje met gesneden brie, sla, komkommer 

 en bieslook.

• Broodje hamburger

 Zacht broodje met hamburger, sla, gebakken 

uitjes, curry en mayonaise.

• Broodje hamburger speciaal

 Zacht broodje met hamburger, sla, gebakken uitjes,
gebakken eitje, gebakken champignons, curry  
en mayonaise.

• Broodje frikandel of kroket

Zacht broodje met frikandel of kroket.

SOEPEN € 4,50 / € 6,50

BROODJES € 2,50

Tomatensoep met balletjes.

Goulashsoep; lekker gekruid.
Groentesoep; extra gevuld met balletjes.

TOSTI’S VANAF € 2,50

• Boerentosti

 Speltbrood met achterham en Reypenaer kaas.

• Pastrami mozzarella

 Extra dik casinobrood met tomaat, ruim belegd

met mozzarella, truffelsalsa, belegen kaas en
verse pastrami.

• Zalmtosti

 Boeren maïsbrood met gerookte zalm, roerei, 

specerijen en dille.

• Caprese focaccia

 Kruidige focaccia bol met tomaten bruschetta,
mozzarella en jong belegen kaas.

• Americain tosti

 Dik gesneden casinobrood overladen met pulled

 chicken, gefruite sjalot, cheddar kaassaus, 
tomatenketchup en jong belegen kaas.

• Thai chicken

 Dik gesneden casinobrood overladen met pulled

 chicken, Thaise specerijen en jong belegen kaas.

• Tosti Hawaï

 Witbrood met ham, kaas en ananas.

• Vlamtosti

 Witbrood met pikant gekruid gehakt.

•

 

Tosti ham kaas

 

Witbrood met ham en kaas.

• Tosti bacon & egg

Extra dik gesneden lampionbrood met een

omelet, krokante bacon, cheddar kaassaus

en tomatenketchup.

AFHAAL-en BEZORGSERVICE

CAFE de  BOSRAND


