YOOLZ’ BROODJES SERVICE
by IL GUSTO
Uw favoriete broodje bezorgen wij graag bij u op
kantoor. U kunt uw bestelling plaatsen op
www.yoolzharderwijk.nl/broodjesservice.
Gratis bezorging voor bedrijven op terrein
Lorentz. Liever afhalen? Voor het afhalen van uw
favoriete broodje kunt u bellen naar
0341-700263 en op het gewenste tijdstip uw
bestelling afhalen aan de Daltonstraat 17.

BROODJES
Vers belegde broodjes, luxe en rijkelijk belegd, keuze
uit de volgende broodsoorten: ciabatta wit of bruin en
focaccia
YOOLZ TOPPER
€4,95
Laat je verrassen! Steeds weer een wisselend broodje
CARPACCIO
€6,25
Parmezaanse kaas, pijnboompitten en kappertjes
keuze uit groene pesto of truffelmayonaise

ZALM
€6,25
Onze huisgerookte zalm, dille roomkaas en groene
asperges
DI PARMA
€6,75
Parmaham, buffelmozzarella, rucola, balsamico
vinaigrette en zongedroogde tomaat
TONIJN
Onze rijkgevulde huisgemaakte tonijnsalade

€5,25

VITELLO TONATO
€6,25
Rosé gebraden kalfsvlees, tonijnsaus en kappertjes
BROODJE BAL
Twee gehaktballen uit de jus met romige
mosterdmayonaise

€5,95

Geserveerd op 2 bolletjes

GEITENKAAS
Spinazie, geitenkaas, honing, walnoten en
zongedroogde tomaat

FOREL
Onze huisgerookte forel met appel, gin-tonic
komkommer en limoen.

€5,75

GEZOND
Ham, kaas, ei, tomaat en komkommer

€4,50

KAAS
Jong belegen, tomaat en komkommer

€3,50

EIERSALADE
Eiersalade, gebakken spek en tomaat

€3,95

KIP KERRIE SALADE
Kip kerrie salade, komkommer en tomaat

€3,95

BRIE
Brie, honing en walnoot

€3,95

BUSINESS BOX BASIC (V.A. 4 PERS.)
€9,95
Drie belegde zachte bollen met gevarieerd
beleg. Inclusief melk, jus d’orange en handfruit
Meerprijs verse jus d’orange € 1,00

€5,95

BLT
€5,95
Kip, bacon, kerriemayonaise, rode ui, komkommer,
zongedroogde tomaat en pijnboompitten

BUSINESS BOX LUXE (V.A. 4 PERS.)
€12,95
Twee luxe halve belegde broodjes met
gevarieerd luxe beleg en een rijk gevulde wrap.
Inclusief melk, jus d’orange en vers fruitsalade
Meerprijs verse jus d’orange € 1,00

PITA
PITA KIP
Kip, hummus, taugé, komkommer, sesam,
paddenstoelen en ras-el-hanout dressing

€4,95

PITA FOREL
€5,25
Onze huisgerookte forel met spinazie, lente-ui,
limoen-mayonaise en zongedroogde tomaat

TO
AST
Onze toast is een focaccia
brood dat even onder de
grill gaat

Alle salades worden
geserveerd met brood
en een dipper.

SA
LA
DES

SALADE FOREL
Onze huisgerookte forel met appel, gin-tonic
komkommer en limoen

€8,25

SALADE CARPACCIO
€8,25
Parmezaanse kaas, kappertjes, pijnboompitten en
balsamico vinaigrette
SALADE IL GUSTO
€8,25
Gegrilde groente, honing, zongedroogde tomaat,
walnoten, pijnboompitten en balsamico vinaigrette
(keuze uit brie, geitenkaas, kip of Parmaham)

TOAST HAM/KAAS
Ham en/of kaas met ketchup

€3,95

TOAST POLLO
Kip, groene pesto en kaas

€4,95

TOAST TALEGGIO
€5,95
Taleggio (Italiaanse kaas), rode pesto en parmaham
TOAST ROMA
Parmaham, mozzarella en tomaat

€4,95

TOAST VEGGIE
Hummus, gegrilde groenten, brie en tomaat

€5,25

BROODJE KROKET
€2,95
Ambachtelijke kroket met mosterd of mayonaise

SALADE ZALM
€8,95
Onze huisgerookte zalm, lente-ui, komkommer,
groene asperges, tomaat en honing-mosterd dressing
SALADE GEITENKAAS
€8,25
Warme geitenkaas, spinazie, honing, zongedroogde
tomaat, walnoot, pijnboompitten en
frambozen vinaigrette

SOEP

SOEP

Verse soep van de dag

€3,95

SAPPEN
Vers geperste jus d’orange (250 ml)

€2,95

Vers geperste jus d’orange (1 liter)

€9,50

Melk/Karnemelk (250 ml)

€1,65

Melk/Karnemelk (1 liter)

€3,95

Blikjes frisdrank

€1,65

CANDYBAR
Keuze uit Mars, Snickers, Twix en Balisto

vanaf

€1,00

VERPAKT IJS

vanaf

€1,25

Raket, Festini Peer, Magnum Almond, Calippo Cola en Cornetto

VEGETARISCH OF KUNNEN WIJ VEGETARISCH BEREIDEN

