Besteld door
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode & Plaats
Email
Telefoonnummer
Leverdatum
Levertijd
Engelseweg 214
5705 AK Helmond
Tel: 0492 72 49 80
Bestellen: bestelling@lkkrenzo.nl
Email: info@lkkrenzo.nl

Is de bestelling voor 10.30u geplaatst, gewenste tijd geleverd

Baguelino broodjes (basis)
Ham
Kaas
Ham/kaas
Kalkoenfilet
Eiersalalde
Tonijnsalade

Wit

Bruin Prijs
€ 4.50
€ 4.50
€ 4.50
€ 4.50
€ 5.00
€ 5.00

Baguelino broodjes (luxe)
Gezond
sla, ham, kaas, rode ui, tomaten, ei, komkommer
Geitenkaas
sla, komkommer, walnoten, honing
Carpaccio
sla, Parmezaanse kaas, pijnpoonpitten, truffelmayonaise
Gerookte zalm
sla, kappertjes, rode ui, olijven, cocktailsaus
Club sandwich kip
sla, kalkoen, gebakken spek, tomaat, augurk, tuinkruidenmayonaise
Krokante kip
sla, mais, rode ui, tomaten, chilisaus
Brie
sla, walnoten, honing
Tonijn
sla, kappertjes, rode ui, ei, cocktailsaus
Gehaktbal uit eigen keuken
sla, mosterd
Parmaham
sla, arrabbiatapesto, fetakaas

€ 8.25
€ 9.25
€ 9.75
€ 9.75
€ 9.75
€ 9.75
€ 8.75
€ 8.75
€ 8.95
€ 9.75

Totaal

Salades

Prijs

Geitenkaas
sla,, gebakken ontbijtspek, komkommer, walnoten, compote van rode ui
Kip Teriyaki
kippendijen, huisgemaakte atjar, rode ui, sesam, teriyaki saus
Carpaccio
sla, gebakken ontbijstspek, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, truffelmayonaise
Gerookte zalm
sla, tomaten, rode ui, olijven, mierikswortel
Tonijn
sla, kappertjes, rode ui, croutons, cocktaildressing
Krokante kip
sla, mais, rode ui, tomaten, chilisaus

€ 12.75

Totaal

€ 12.75
€ 12.75
€ 12.75
€ 12.75
€ 12.75

Wraps
Carpaccio

€ 9.25

sla, kruidenkaas, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, truffelmayonaise
Gerookte zalm
sla, kruidenkaas, rode ui, pijnboompitten

€ 9.25

Extra toevoegingen
Kroket of frikadel met mosterd of mayonaise
Broodje frikadel of kroket
Friet met frikadel of kroket en mayonaise
Kop soep (naar keuze)
Worstenbroodje
Portie huisgemaakte friet

€
€
€
€
€
€

2.50
4.00
6.00
4.50
3.50
4.00

Dranken
Halfvolle melk (1 liter)
Jus d'orange (1 liter)
Vers geperste jus d'orange (0,5 liter)

€ 3.00
€ 4.00
€ 4.00

Luxe lunchschaal (vanaf 2 personen te bestellen) aantal personen
Luxe lunchschaal per persoon
broodjes en wraps met divers beleg uit ons assortiment

€ 12.50

Kruis aan hoe u de broodjes wenst te ontvangen
Broodjes geserveerd op schaal
Verpakt (per stuk)

Voor 10.30u besteld,
gewenste tijd bezorgd

Kruis aan hoe u wenst te betalen
Op rekening
Contant

Plaats hier uw eventuele opmerkingen
Tel:
Tel: 0492
0492 724980
724980
Email: info@lkkrenzo.nl
Bestellen: bestelling@lkkrenzo.nl

