ONZE BROIKES
Broike kaas				4,00
kaas, sla, komkommer en tomaat

Broike ham				4,00
ham, sla, komkommer en tomaat

Broike ham en kaas			

5,00

Broike oude kaas			

4,50

ham, kaas, sla, komkommer en tomaat

oude kaas, sla en komkommer

Broike gezond				5,50
kaas, kipﬁlet of ham, sla, komkommer,
tomaat, ei en gebakken uitjes

Broike tonijnsalade			

5,25

Broike kip-kerriesalade		

5,00

Broike eiersalade			

5,00

Broike kipsaté salade			

5,00

Broike filet american			

6,00

Broike filet martino			

6,50

Broike carpaccio			

6,50

Broike brie

5,25

tonijnsalade en sla

kipkerrie salade, sla en komkommer

eiersalade, sla, komkommer en tomaat

kipsaté salade, sla, komkommer en
gebakken uitjes

ﬁlet american, sla en gebakken uitjes

ﬁlet martino, sla, augurk, ei en gebakken uitjes

carpaccio, sla, groene pesto, pijnboompitjes

brie, walnoten en honing

		

Broike zalm				6,50
zalm, sla en roomkaas

De prijzen op deze menukaart gelden vanaf 1 januari 2023.

Broike bal				5,50
gehaktbal

Broike bal de luxe			
gehaktbal, piccalillysaus, sla, mayonaise,
augurk en gebakken uitjes

6,00

Keuze uit pistolet wit of bruin, Waldkornbol en Italiaanse bol
Bij alle broikes dressing naar keuze (truffelmayonaise,
carpacciodressing, yoghurtdressing en mosterd dille)

ALLEEN OP VRIJDAG
Turks broike / Durum Kip Döner		

6,50

Turks broike / Durum Kip Döner		

8,50

met extra vlees 					

WARME HAP
Worstenbroike			2,50
volgens traditioneel recept

Gehaktbal uit de jus			

3,00

ALLEEN VAN MA T/M DO:
Tosti					4,00
kaas met ham of kipﬁlet

Tosti de luxe				

5,00

Uitsmijter de luxe			

6,50

kaas met ham en een gebakken ei

2 boterhammen, 3 eieren met ham,
kaas en spek

SALADES
Saladeschotel				6,00
zalm, kip, carpaccio of tonijn

DRINKEN
Koffie					1,00
Cappuccino				1,00
Thee					1,00
Chocolademelk			 1,00
Sinas					2,00
Coca Cola				2,00
Coca Cola Zero			
2,00
Sprite					2,00
Slammers Energy			
1,50
Red Bull				3,00
Caprisun				2,00
Spa blauw				2,00
Spa rood				2,00
vermelde prijzen dranken zijn exclusief statiegeld

P.A. Truckwash Nieuwkuijk
Middelweg 16 Nieuwkuijk
Bestellen via: 0 6-26290098 / 073-6895666
of bestel@onsbroike.nl
Voor openingstijden zie www.onsbroike.nl
Wij bezorgen vanaf 25 euro. Bestellingen boven
de 40 euro worden gratis bezorgd binnen de regio,
mits er een chauffeur beschikbaar is.
Bij bestellingen onder de 40 euro bedragen
de bezorgkosten 5 euro.

