Belegde Broodjes
prijs-en bestellijst

oktober 2021

Graag bestellen minimaal 1 dag van te voren voor 15.00 uur via de webshop of per e-mail op :
bestellen@dukers.nl.
Dag en datum afhalen / bezorgen* ____________________________________
Bedrijf / naam :

____________________________________

Afdeling/gebouw :

_____________________________________

Besteld door dhr. / mw. :

_____________________________________

Telefoonnummer besteller :

_____________________________________

O

Tijdstip bezorgen (30. min.speling, tot 13.00 uur mogelijk)

_________________

O

Afhalen in winkel : _______________________ Tijdstip ongeveer: _________________

Betaling
O Contante betaling in de winkel bij afhalen
O Contant bij chauffeur bij bezorging, pin niet mogelijk
O Op factuur : Mail svp uw factuurgegevens naar bestellen@dukers.nl

Lunch nodig ?
We kunnen de broodjes verpakken

O per stuk
O in doos
O op wegwerpschaal

Belangrijke weetjes
➢ Bestellingen doorgeven vóór 16.00 uur een dag van te voren of eerder. Bij latere bestelling of op de dag
zelf kan het zijn dat uw gewenste bestelling niet voorradig is of niet meer gemaakt kan worden.
➢ Bezorging is alleen bij bedrijven en in de ochtenduren, tenzij anders met u afgesproken
➢ Afhalen mogelijk tijdens winkelopeningsuren in alle winkels waar belegde broodjes gemaakt worden.
➢ Bij bezorging beneden € 40.00 wordt tegemoetkoming bezorgkosten automatisch in rekening gebracht.
➢ Alleen bezorging in de regio’s Beek, Bunde, Elsloo, Geleen, Meerssen en Stein.
➢ Grotere bestellingen of andere bijprodukten (bijv. fruit, drank, zoet beleg) mogelijk in overleg.
➢ Geen bezorging onder € 15.00.
➢ Glutenvrije broodjes/produkten ook mogelijk (wel beperkt)

➔ Bestellingen voor de dag zelf alleen telefonisch op onze bestellijn 046-4260142

Onze broodjes én stokbroden
worden dagelijks vers gebakken
én

Welk broodje ?
Wit zacht of hard
Bruin zacht of hard
Petit pain wit of bruin

Welke dressing?

grote keuze en levering mogelijk
bij tijdige bestelling.

Gezond

of stokbroodje?
1/3 stokbrood wit
1/3 stokbrood bruin

Mayonaise of Gezond saus
Boter halvarine
Honing-mosterd
Franse Mosterd
€ 3.45

€ 4.45

€ 3.45

€ 4.45

€ 3.45

€ 4.45

Sla, kaas, tomaat, ei, komkommer, rode paprika, dressing € 3.45

€ 4.45

Kaas, ham, sla, tomaat, ei, komkommer, rode paprika,
dressing

Ham Gezond

Ham, sla, tomaat, ei, komkommer, rode paprika, dressing

Cervelaat Gezond
Cervelaat, sla, tomaat, ei, komkommer, rode paprika,
dressing

Kaas Gezond
Ei Gezond

€ 3.45

€ 4.25

€ 2.95

€ 3.95

€ 4.25

€ 5.25

€ 4.05

€ 5.05

€ 4.05

€ 5.05

€ 4.25

€ 5.25

Zelfgemaakte eiersalade met bieslook
Met of zonder ijsbersla

€ 4.25

€ 5.25

Filet Americain

€ 4.25

€ 5.25

€ 4.05

€ 5.05

€ 4.25

€ 5.25

€ 3.85

€ 4.85

Tonijnsalade, sla, komkommer, tomaat, paprika.

€ 4.25

€ 5.25

Cervelaat met boter

€ 3.15

€ 4.45

Ham en/of Kaas met boter

€ 3.15

€ 4.45

Sla, ei, tomaat, komkommer, rode paprika, dressing

Vega (zonder vlees/kaas/ei)
Sla, tomaat, komkommer, rode paprika, dressing

Brie Gezond
Brie, sla, komkommer, tomaat, rode paprika, dressing

Brie
Met dressing
Kip Dukers
Gekruide Kipfilet uit eigen oven, sla, dressing

Kip Gezond
Gekruide Kipfilet uit eigen oven, sla, tomaat,
komkommer, rode paprika.

Eiersalade

Met of zonder groenten

Boerenbal
Gebraden gehaktbal met dressing. .
Boerenbal Gezond
Gebraden gehaktbal, sla, tomaat, komkommer, paprika,
dressing

Tonijnsalade

Alleen tonijnsalade

Tonijnslade Gezond (Camarque)

Blikje CocaCola/Fanta/Sprite/Ice tea
green.
Flesje Spa rood/Spa Blauw Pakje
Appelsientje Appel / Sinaasappel

€ 1.45

Flesje verse
Jus d’orange
(alleen op bestelling
dag ervoor)

€ 1.95

