De lekkerste broodjes

haalt u bij Keurslager Cees Blokdijk
djes
Heerlijke broo
lunch, bij
ideaal voor de
ewoon
overwerk of g
tussendoor.
Onze broodjes
ks vers
worden dagelij
voorzien
afgebakken en
nten
van verse groe
akte
en eigengema
salades.
vleeswaren en

niet.
Verser kan het !
En dat proeft u

Onze broo
djes zijn bru
ine
of witte pis
to
le
ts.
De prijs hie
rvan is € 3
,95
per stuk.
Alleen het
pistoletje
carpaccio is
€ 4,95 per
stuk.

Witte en bruine
bolletjes kunnen
wij op bestelling
leveren.

Wilt u een pistolet met
1 soort beleg? Dat kan ook.
De prijs hiervan is € 2,95
per stuk.

U kunt bij
ons
ook terec
ht voor
diverse so
orten
frisdrank.

Wilt u de broodjes bezorgd hebben? Dan kan zeker!
Neem hiervoor even contact met ons op.

Cees Blokdijk, keurslager
Nieuwstraat 68, Medemblik
Tel. 0227 – 543892
www.blokdijk.keurslager.nl

BestelLE
k a n via o N
nze
webshop
!

Specialiteiten van het huis
Broodje gezond
Achterham, ijsbergsla, jonge kaas,
tomaat, komkommer, ei, mayonaise

Broodje rosbief
speciaal
Rosbief, ijsbergsla,
komkommer, pijnboompitten,
honingmosterddressing

Broodje
Carpaccio

Carpaccio, rucola, Parmezaanse
kaas, pijnboompitten,
truffelmayonaise of pesto

Broodje filet
speciaal
Filet Americain, ijsbergsla, ei, ui,
mayonaise, peper en zout

Broodje
lentekriebel

Kipfilet, ijsbergsla, roomkaas
,
komkommer, bieslook

Broodje tartaar
Tartaar, rucola, ei, ui, peper
en zout

Broodje gehaktbal
Gehaktbal, saus naar keuze

Broodje Delano
Kipfilet, uitgebakken bacon,
ijsbergsla, ei, mayonaise

Broodje rookvlees
speciaal

Broodje
grillworst speciaal

rel
Kaaspesto, rucola, mozza
n
itte
mp
tomaat, pijnboo

Gerookte kipfilet, pesto,
roomkaas, ijsbergsla, komkommer

Ossenworst, rucola, ei, rode ui,
mayonaise, peper en zout

Broodje
tonno del frico

Fricandeau, tonijnsalade, ijsb
ergsla,
groene olijf, rode ui

Broodje luxe kip
Kip, ijsbergsla, pijnboompitten,
Parmezaanse kaas, truffelmayonaise

Broodje warme
beenham

Beenham, honingmosterddressing

Rookvlees, ijsbergsla, eiersalade,
ei, mayonaise, bieslook

Broodje tomaat
mozzarella
la,

Broodje
gerookte kip

Broodje
ossenworst

Grillworst, ijsbergsla, komkommer,
Joppiesaus

Broodje
Parmaham de luxe
Parmaham, rucola, zongedroogde
tomaat, Parmezaanse kaas,
truffelmayonaise

Broodje Beef
teriyaki
Rosbief, avocado, taugé, bosui,
teriyakisaus, wasabimayonaise,
sesamzaad

lunch - broodjes - genieten
- lekker bourgondisch - specials eigengemaakt - vers
belegd - gezond - kwaliteit

Cees Blokdijk, keurslager
Nieuwstraat 68, Medemblik
Tel. 0227 – 543892
www.blokdijk.keurslager.nl

BestelLE
k a n via o N
nze
webshop
!

