LUNCH & LEKKERNIJEN
BROODJES BELEGD
Belegde broodjes standaard belegd gesorteerd op schaal
Belegde broodjes luxe belegd met rauwkost gesorteerd op schaal
Diverse luxe belegde ½ sandwiches, gesorteerd op schaal

per stuk
per stuk
per stuk

2.30
2.50
2.50

ARRANGEMENTEN
033 lunch.
2 x ½ sandwich luxe belegd, bakje versfruit salade, chocolade brownie
Smul lunch.
1 stokje kipsaté 100 gram met satésaus, brood, spicy wedges, mayonaise, frisse salade
Lunch tas.
2 luxe belegde zachte broodjes, candybar, stuk handfruit, drankje naar keuze
Bijna weekend lunch.
Pistolet luxe belegd, zacht broodje rundvlees kroket, versfruit salade, chocolade brownie

6.50
7.50
8.50
8.75

ZAKELIJKE LUNCH ARRANGEMENTEN
Zakelijke lunch.
2½ luxe belegd broodje, stuk handfruit, kleintje melk of karnemelk
Bezoekers lunch.
2 x ½ sandwich luxe belegd, bakje versfruit salade, flesje verse jus d’orange
Directie lunch.
½ sandwich luxe belegd, kleine seizoens salade, kopje huisgemaakte soep, warme snack,
flesje verse jus d’orange

7.25
8.50
10.25

EXTRA’S
Handfruit
Fruitsalade
Brownie
Gevulde koek, vers afgebakken
Saucijzenbroodje deluxe
Gesuikerde appelflap
Kleine seizoens salade
Soep per persoon

1.00
2.25
2.50
2.00
3.00
2.00
2.25
3.50

Blikje Frisdrank
Blikje Red bull
Blikje Chocomel / Fristi
Flesje Sourcy rood / blauw
Verse jus d’orange
Verse appelsap
Melk
Karnemelk

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

2.00
2.50
2.25
2.50
2.50
2.50
1.50
1.50

*Bovenstaande lunches zijn te bestellen vanaf 10 personen (minder personen in overleg)
Prijzen zijn inclusief btw. Bezorging kosteloos binnen een straal van 3 km vanaf Brasserie The Wing.
Bovenstaande wordt geleverd op disposable materialen, wilt u porselein servies en bestek erbij geleverd hebben dan rekenen wij hier een meerprijs over, dit
wordt ook weer opgehaald en kan vuil retour.
Voor vragen zijn wij het best bereikbaar op werkdagen tot 11.00 uur en na 14.00 uur.
Bestellingen kunt u doorgeven op bestellingen@brasseriethewing.nl of 033 4551217.
Wilt u uw bestelling bezorgd hebben dan horen wij dit het liefst een dag van tevoren voor 17.00 uur
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