
      

 Bestellijst
 U kunt uw bestelling gemakkelijk plaatsen via onze website:

 www.broodjes-enzo.com

Belegde broodjes Prijs Stokbrood wit Stokbrood tarwe Stokbrood meergranen Bijzonderheden

 Broodje gezond
Ham – kaas – ei – tomaat – komkommer – sla  
(honing – mosterd saus)

€ 5,95 Stokbrood wit: Stokbrood tarwe: Stokbrood meergranen Bijzonderheden?

 Broodje filet Americain
Uien ringen – peper – zout – sla (+ei €0,60)

€ 4,95 Stokbrood wit: Stokbrood tarwe: Stokbrood meergranen: Bijzonderheden?

 Broodje MarGno
Filet americain – ei – augurk – ui – marFnosaus

€ 5,65 Stokbrood wit: Stokbrood tarwe: Stokbrood meergranen: Bijzonderheden?

 Broodje zalm
Kruidenkaas– limoen-dille saus - sla (+ei €0,60)

€ 6,40 Stokbrood wit: Stokbrood tarwe: Stokbrood meergranen: Bijzonderheden?

 Broodje mozzarella
Pesto – tomaat -  peper – zout - rucola

€ 5,50 Stokbrood wit: Stokbrood tarwe: Stokbrood meergranen: Bijzonderheden?

 Broodje brie
Honing – walnoot - sla

€ 5,95 Stokbrood wit: Stokbrood tarwe: Stokbrood meergranen: Bijzonderheden?

 Broodje eiersalade
Tomaat – komkommer - sla (+spek €0,95)

€ 4,95 Stokbrood wit: Stokbrood tarwe: Stokbrood meergranen: Bijzonderheden?

  Broodje tonijnsalade
Tomaat – komkommer - sla (+ei €0,60)

€ 5,25 Stokbrood wit: Stokbrood tarwe: Stokbrood meergranen: Bijzonderheden?

                      Broodjes enzo | Beek en Donk
Piet van Thielplein 2a 
5741 CP Beek en Donk 
beekendonk@broodjes-enzo.com 
www.broodjes-enzo.com 
Bel: 0492- 380 422

  Broodjes enzo | Deurne
Liesselseweg 114 
5753 PP Deurne 
info@broodjes-enzo.com 
www.broodjes-enzo.com 
Bel: 0493-382 988

http://www.broodjes-enzo.com
mailto:info@broodjes-enzo.com


 Broodje kipsamba salade
Tomaat – komkommer - sla

€ 5,25 Stokbrood wit: Stokbrood tarwe: Stokbrood meergranen: Bijzonderheden?

 Broodje kruidenkaas
Komkommer - sla

€ 5,25 Stokbrood wit: Stokbrood tarwe: Stokbrood meergranen: Bijzonderheden?

 Broodje carpaccio
Parmezaanse kaas – pijnboompiZen - truffelmayonaise - 
rucola

€ 6,50 Stokbrood wit: Stokbrood tarwe: Stokbrood meergranen: Bijzonderheden?

 Broodje ham en kaas
Schouderham – jong belegen kaas - sla

€ 4,30 Stokbrood wit: Stokbrood tarwe: Stokbrood meergranen: Bijzonderheden?

 Broodje ham of kaas
Schouderham - jong belegen -  sla

€ 3,95 Stokbrood wit: Stokbrood tarwe: Stokbrood meergranen: Bijzonderheden?

Warme broodjes Prijs  Stokbrood wit  Stokbrood tarwe  Stokbrood meergranen  Bijzonderheden

 Broodje gehaktbal
Uien ringen – mosterd saus – sla 
Ook keuze uit mayonaise en/of curry (+satésaus €1,30)

€ 6,25 Stokbrood wit: Stokbrood tarwe: Stokbrood meergranen: Bijzonderheden?

 Broodje pulled pork
Langzaam gegaard varkensvlees – BBQ saus - sla

€ 6,25 Stokbrood wit: Stokbrood tarwe: Stokbrood meergranen: Bijzonderheden?

  Broodje beenham
Beenham – ui - Honing-mosterddressing - sla

€ 6,25 Stokbrood wit: Stokbrood tarwe: Stokbrood meergranen: Bijzonderheden?

 Broodje hete kip
Kipreepjes gegaard in huisgemaakte hete saus - sla

€ 6,25 Stokbrood wit: Stokbrood tarwe: Stokbrood meergranen: Bijzonderheden?



Deluxe broodjes Prijs Stokbrood wit Stokbrood tarwe Stokbrood meergranen Bijzonderheden

  Broodje Vitello Tonato
Vitello tonato – tonijn – kappertjes – mosterd mayonaise – 
rucola 

€ 8,35 Stokbrood wit: Stokbrood tarwe: Stokbrood meergranen Bijzonderheden?

 Broodje gegrilde groente
Paprika – aubergine –courgeZe – hummus – mosterd 
mayonaise – rucola 

€ 8,00 Stokbrood wit: Stokbrood tarwe: Stokbrood meergranen: Bijzonderheden?

 Broodje kip heerlijk
Warme kip reepjes – warme saté saus – gebakken uitjes – 
ijsbergsla

€ 7,70  Stokbrood wit: Stokbrood tarwe: Stokbrood meergranen: Bijzonderheden?

 Broodje Serrano brie
Serranoham – brie – pijnboompiZen – honing – rucola

€ 10,50  Stokbrood wit: Stokbrood tarwe: Stokbrood meergranen: Bijzonderheden?

 Broodje Taco
Guacomole – kip reepjes – parmezaanse kaas – tomaat – 
jalapeno – mosterd mayonaise – ijsbergsla – nacho chips

€ 8,35 Stokbrood wit: Stokbrood tarwe: Stokbrood meergranen: Bijzonderheden?

 Broodje Carpaccio 2.0
Carpaccio – pesto – pijnboompiZen – parmezaanse kaas – 
zongedroogde tomaat – slamix – truffelmayonaise

€ 10,50 Stokbrood wit: Stokbrood tarwe: Stokbrood meergranen: Bijzonderheden?

 Broodje Hollands
Jong belegen kaas – augurk – zongedroogde tomaat – eitje 
– mosterd mayonaise – slamix

€ 7,35 Stokbrood wit: Stokbrood tarwe: Stokbrood meergranen: Bijzonderheden?

 Broodje spaans gezond
Serranoham – frisse salade – kaas – ei – tomaat – 
komkommer – mosterdmayonaise – slamix

€9,90 Stokbrood wit: Stokbrood tarwe: Stokbrood meergranen: Bijzonderheden?



Panini's Prijs Aantal HarGge snacks Prijs Aantal Drankjes

 Kip
Kipreepjes – pesto – kaas – 
tomaat 

€6,95  PiYg
 worstenbroodje

€2,50  Cola  €2,50
Cola Zero  €2,50 
Ice tea green  €2,60 
Ice tea peach  €2,60 
 Chocomel  €2,70
Redbull  €2.95 
Verse jus  €2,95  
Fanta  €2,50 
Sprite  €2,50 
Smoothie  Aardbei & banaan  €2,85 

 Smoothie  Mango & passievrucht  €2,85
     Spa Blauw  €2,50 + €0,15 staGegeld

  Spa Rood  €2,50 + €0,15 staGegeld
 Koffie  €2,50
Thee  €2,50  
Cappuccino  €2,95            

 Mozzarella
Mozzarella  - tomaat – pesto – 
zout en peper

€6,70 Frikandelbroodje €2,50

 Vlees- mix
Ham – serranoham – gebakken 
spek – jalapeno - kaas

€6,95  Saucijzenbroodje €2,50

 Ham en kaas
Schouderham – jong belegen kaas 

€ 5,50 Kaasbroodje €2,50

Wraps Prijs Aantal Salade Prijs Aantal

 Kip
Kipreepjes – avocado smash – onze saus - 
peper

€ 5,60  Kip
Kipreepjes – avocado smash  - ei – parmezaanse kaas – ui – 
pesto – mosterd mayo

€9,70

 Vega
Hummus – komkommer – tomaat – avocado 
smash – peper - sla

€ 5,60  Zalm
Gerookte zalm – avocado smash – ui – kappertjes  - komkommer  
- tomaat – limoen mayo

€10,80

 Zalm
Gerookte zalm – kruidenkaas – peper  - sla

€5,90  Vega
Gegrilde groente  - komkommer  - tomaat  - ei – mosterd 
mayonaise- pesto

€9,70

 Carpaccio
Carpaccio – truffelmayonaise – peper – sla – 
zongedroogde tomaat

€5,90   Carpaccio
Runder carpaccio  - parmezaanse kaas – pijnboompiZen  - pesto 
– gebakken uitjes – zongedroogde tomaat – truffelmayonaise

€10,80




