Broodjeszaak 't Moddervrouwtje - Assortiment - Prijslijst
Broodjeszaak 't Moddervrouwtje
Stationsweg 14, 1815 CC Alkmaar
Tel: (072) 520 3013
E-mail: info@moddervrouwtje.nl
Website: www.moddervrouwtje.nl

Meerprijs per broodje:
Spelt Bonk € 0,60
Pistolet wit/bruin € 0,35
Italiaanse bol € 0,50
Ciabatta of Waldkorn € 0,60

Luxe belegde broodjes
Aarbei (alleen in seizoen)
Achterham
Achterham - kaas
Achterham - ei salade
Bal gehakt met mosterdsaus w
Beenham (warm) met mosterdsaus w
Big Moddervrouw( hamburger) w
Brie met komkommer
Brie met walnoten
Crabsalade
Ei
Ei speciaal, tomaat en mayo
Ei-salade
Filet Americain
Filet Americain speciaal met ei en mayo
Filet Americain met oudekaas en pestomayo
Fricandeau met hoisinsaus
Fricandeau met augurk
Garnalen (Holl.) met cocktailsaus
Grillworst met mosterdsaus
Half - om (lever en pekelvlees)
Huzarensalade
Hete kip met paprika w
Kaas (mosterd)
Kaas (jong belegen)
Kaas (oud)
Kaas (brokkel) met mosterdsaus
Kaas (komijn)
Katenspek met gorgonzola
Kipfilet met sambalsaus
Kipsalade
Kroket met mosterdsaus w
Lever
Moddervrouwtje, zuurkool en geb. spek w
Ongezond ham kaas koolsalade etc
Ossenworst met cornischons
Pekelvlees
Rookworst, zuurkool en mosterdsaus w
Rookvlees met augurk
Roomkaas, katenspek, gedr. tom. Pesto w
Roomkaas met zalmsnippers
Roomkaas met tuinkruiden
Rosbief
Rosbief speciaal met ei en mayo
Salami met augurk
Parmaham, cornichons en pijnboomp.
Parmaham, gedr. tomaat en parmezaan
Pastrami, cornichons en saus
Paté (veenbessen) met cumberl. Saus
Roerei met katenspek w
Roerei met tomaat w
Saucijzenbroodje w
Serano ham met cornichons
Stoofvlees met mostersaus w
Tartaar met uitjes
Tartaar speciaal met ei en mayo en uitjes

Aantal

Wij bezorgen in Alkmaar en omstreken
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9:00 - 16,30 uur
vrijdag tot 16,00 uur
Luxe belegde broodjes
Aantal
Texasburger met pulled pork w
Tonijnsalade
Vlees met pindasaus w
Zalmmayonaise
Zalmsnippers en ravigottesaus
Vergaderbroodjes zacht vanaf 20
Vergaderbroodjes hard vanaf 20
DELICATESSEN
Carpaccio met parmezaan
Carpaccio met ganzenlever truffelsaus
Ganzenlever
Geitenkaas met walnoten en honing
Mozzarella (buffel) tomaat en pesto
Peskinato met kipfilet en pesto
Olijven - tapenade
Vitello tonato
Broodje van de maand zie website
Borrelhapjes
Schaal met 30 gesorteerde luxehapjes p/s
Schaal met 30 mini sandwiches p/s
Schaal met 25 minibroodjes p/s

Ontbijtbox (1 persoon)
Ontbijtbox met champage (1 persoon)

DRANKEN
Fles melk 1 liter
Fles karnemelk 1 liter
Flesje melk 33 cc / k`melk
Fles jus d'orange 1 liter
Verse jus d'orange 33 cc
Smoothie rode vruchten
Cola
Cola Ligt
Sinas
Ice tea
Spa blauw
Spa rood
green tea
Appelsap
Chocomel

SAUZEN
Mosterdsaus
Pesto
pesto mayo
Pindasaus
Ravigottesaus

