
aantal aantal

bruin wit bruin wit

KAAS

Jonge kaas

Belegen kaas

Oude kaas

Komijnenkaas

Brie  

Rookvlees / Roomkaas

Krentenbol

Krentenbol met kaas

VLEESWAREN

Beenham

Roomkaas / stukjes tomaat

Gebraden gehakt

Ham / kaas

Kipfilet

Paté

Rookvlees

Leverworst

Cervelaatworst

Fricandeau

Rosbief

Filet americain (ui)

Ossenworst

Ossenworst / ei

Salami

Salami / kaas

SALADES

Broodje Eiersalade

Broodje Krabsalade

Broodje kip kerriesalade

Broodje Tonijnsalade

SPECIAAL

Broodje ei

Broodje gerookte zalm 

Broodje gezond

Broodje gezond Flevofood

WARME BROODJES

Broodje frikandel speciaal

Broodje kroket

Broodje Dobben kalsfkroket

Broodje hete donder

Broodje hamburger

Broodje bal gehakt

Pistolet Ui / kaas

Pistolet Hawaï (ham,kaas,ananas)

Soep(warm) minimaal 8 pers.

Groentesoep  p.p.

Wegwerp soepkop p.p. en lepels

Losse pistolet

Zie vervolgblad 2 

 

Geleverd in hot-pot . minimaal 1 werkdag van te voren bestellen

aantal

vervolgblad 2  FLEVOFOOD BROODJESSERVICE

 

CIABATTAZACHT BOLLETJE

Flevofood, Noordersluisweg 40, 8243 PR  Lelystad, KvK 39044012, 

BESTELFORMULIER / PRIJSLIJST 2020-02

PISTOLET WALDKORN 

aantal

FLEVOFOOD BROODJES & CATERINGSERVICE

                                      Telefoonnummer: 0320 - 219 798                                                

info@flevofood.nl + rianne@flevobird.nl

                                                                            Flevofood
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Lunchpakketten Per pakket verpakt in lunchdoosje (geen garnering) Aantal

Pakket A

Pakket B Pistolet kaas, pistolet vleeswaren, krentenbol, fruit, melk of karnemelk

Pakket C Zachte bol kaas, pistolet vleeswaren, krentenbol, fruit, melk of karnemelk

Pakket D

Toevoeging per pakket Jus d' Orange extra aan pakket toegevoegd.                   Prijs per pakket

De lunch wordt geleverd op een presenteerschaal met caterdoos. Aantal pers.

Vergader lunch A

Verdader lunch B

Vergader lunch C

Vergader lunch D

Als A,B,of C 

Als A,B,of C 

Als A,B,of C 

ZUIVELDRANKEN aantal aantal

Halfvolle melk (500 ml)  Halfvolle melk (1 ltr)  

Karnemelk (500 ml)  

DRANKEN aantal

Pakje appelsientje aantal

Chocomel (200 ml)

Jus d'orange (1 ltrl)

Appelsap (1 Ltrl)

Coca cola light (blikje)

Coca cola (blikje)

Spa rood (blikje)

Spa blauw (flesje)

Seven-up light (blikje)

Fanta (blikje)

Bier (blikje 33 cl)

** Om uw bestelling vóór de lunch te kunnen bezorgen dient u uw bestelling vóór 10:00 uur

** Bezorging Noordersluis € 2,50 en overige binnen Lelystad € 5,-. Minimale bestelbedrag € 15, -.exclusief bezorgkosten

Bezorging buiten Lelystad op aanvraag. Bestellingen afhalen bij Flevofood is mogelijk.

** De broodjes zijn voorzien van beleg, boter, sla, tomaat en komkommer, tenzij anders aangegeven.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

O graag op presenteerschaal en in mooie cateringdoos leveren, meerprijs € 2,55 per doos.

O alle broodjes zonder boter.

O alle broodjes zonder rauwkost.

O onderstaande broodjes zonder rauwkost of boter.

O anders …………………………

ZACHT BOL PISTOLET             WALDKORN CIABATTA

aantal aantal aantal aantal

Broodjes met bijzonderheden bruin wit bruin wit

Bedrijfsnaam: ……………………………………………………………………………

Contactpersoon: …………………………………………………………………bestel nr. .…………

Bezorgadres: ……………………………………………………………………………………………..

Woonplaats: …………………………… Postcode: …………………………………………..

Telefoonnr.: …………………………… GSM: 06- …………………………………………..

Afleverdatum: …………………………… Gewenste aflevertijd tussen:…..........…en……

Weekend levering alleen  op aanvraag + er wordt een toeslag van 25,- euro in rekening gebracht per levering.

Mailen naar info@flevobird  en rianne@flevobird.nl

Div.harde,zachte voorzien van diverse beleg

Diverse harde en zachte broodsoorten voorzien van luxe beleg

Kiwi

Banaan

Sinaasappel

Appel

Zachte bol kaas, zachte bol vleeswaren, krentenbol, fruit, melk of karnemelk

Pistolet, zachtbroodje met luxe beleg, krentenbol, fruit, melk of karnemelk

Voor vergaderingen volstaat een gemidelde van 2½ broodje per persoon.

Inclusief fruit, melk en karnemelk en jus d'Orange       meerprijs pp.

Witte/ bruine pistolets voorzien van kaas,vlees en een aantal krentenbollen

Karnemelk (1 ltr)

Witte/ bruine bol voorzien van kaas, vlees en een aantal krentenbollen

Inclusief melk en karnemelk ( 4 pers. per liter)            meerprijs pp.

inclusief fruit, melk en karnemelk                              meerprijs pp.

Vergader lunch

FRUIT


