Bestelformulier broodjes

Mezzo lunch & zo

Bestel bij voorkeur via onze website www.mezzolunch.nl ! Prijzen en samenstelling van de diverse broodjes vindt u ook op onze website.
Het minimum orderbedrag is € 17,50. We bezorgen van maandag t/m donderdag van 11:00 tot 17:30 uur en op vrijdag van 11:00 tot 14:00 uur.
Bestellen voor de avond kan tot 15:00 uur. Houdt rekening met een levertijd van tenminste twee uur, dus bestel OP TIJD.

Meergranen
baguette
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m z

m z

Kaas
Jong belegen kaas
Reypenaer (1 jaar gerijpte oude kaas)
Roombrie
Roomkaas met bieslook
Kaas kwadraat
Kaas en ham
Vleeswaren
Achterham
Rosbief
Parmaham
Filet americain zonder uitjes
Filet americain met uitjes
Ardennerpaté
Kipfilet
Salami

Broodsalades
Ei/bieslooksalade
Tonijnsalade
Pulled pork-salade
Pittige kip/kerriesalade
Krabsalade
Overig beleg
Ei (met mayonaise apart)
Dubbel ei (met mayonaise apart)
Gezond
Gezond met mayonaise (apart)
Veggi (gezond zonder ham; extra kaas)
Veggi met mayonaise (apart)
Gerookte zalm
Kroket (met mosterd apart)
2 kroketten (met mosterd apart)
Frikadel (met mayonaise apart)
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Fax: 013 – 5 449 174

Glutenvrij
broodje

Witte
baguette

m z

Tel: 013 – 5 448 448

Waldkorncarré

Zacht meergranen bolletje

Met boter (m) / zonder boter (z) ->
Excellent
BLT (bacon/sla/tomaat)
Light (roomkaas/sla/komkommer)
Brie Speciaal (walnoten/honing/rucola)
Parma de luxe (rucola/parmez. kaas)
Filet Royal (komkommer/ei/truffelmayo)
Rosbief Royal (tomaat/rucola/truffelmayo)
Carpaccio (rucola/parm. kaas/pijnboompitjes)
Salmone (roomkaas/rucola/kappertjes)
New Chicken (tapenade/kip/rucola)

Zacht wit
bolletje

Broodjes/sandwiches

5021 AM Tilburg

Ciabatta

Fatimastraat 95

Zesgranen
sandwich

Mezzo lunch & zo
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Web: www.mezzolunch.nl

Overige broodjes/sandwiches
Sandwich kip/bacon/sla
Flaguette Alaska (o.a. zalm)
Flaguette Italia (parmaham)
Krentenbol
Krentenbol met kaas
Hard rozijnenbrood/kaas/stroop
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Salades
Caesar Salad (kip)
Salade gerookte zalm
Salade parmaham
Vegetarische salade
Voor erbij
Vanille muffin
Chocolade brownie
Dranken
Halfvolle melk 0,5 ltr.
Halfvolle melk 1 ltr.
Karnemelk 1 ltr.
Appelsientje jus d’orange 1 ltr.
Verse jus d‘orange 0,3 ltr.
Verse jus d’orange 1 ltr.
Luncharrangementen (vanaf 5 pers.)
Arrangement Basico
2 zachte broodjes + krentenbol
p.p.
Arrangement Primo
4 halve baguettes p.p.
Arrangement Mezzo
2 harde broodjes p.p.
Arrangement Vario
2 gevarieerde broodjes p.p.
Arrangement Ultimo
2 luxe broodjes p.p.
(Versie 14. Hiermee vervallen eerdere versies)

Deze bestelling is bestemd voor:

Kostenplaats: ……………………..……………

Bedrijf: ……………………………………………………………………………

Naam besteller: ………………………………………………………………

Contant/op rekening (v.a. € 25,-)

Afleveradres: …………………………………………………………………..

Telefoon: ……..…………………………………………………………………

Apart verpakt/op schaal (v.a. 8 broodjes)

Postcode en plaats: ………………………………………………………….

Afleverdatum: Vandaag / andere datum: …………………………

Aflevertijd: ± ………………………..…………

