
 

 Vermeersch Carl&Team 
Otegemstraat 92 
8550 Zwevegem 

0495/92 32 32 
056/75 86 55  

Carl.vermeersch@telenet.be 
 

Voor 10 U besteld is voor 12 u bediend 
 

Broodjes kaart 
Préparé         €3,50 
Gehakt         €3,50 
Martino         €3,50 
Bereid gehakt        €3,50 
Vleessalade        €3,50 
Kip Curry         €3,50 
Kip Hawaï        €3,50 
Kip Joppi         €3,50 
Pitta pikant        €3,50 
Ham prei         €3,50 
Paté          €3,70 
Vegetarisch        €3,40 
Zalmsalade        €3,70 
Garnaalsalade        €5,50 
Speciale Salami       €4,20 
Kippenwit        €3,50 
Hesp         €3,50 
Hesp + kaas        €3,70 
Salami         €3,50 



Boerenham        €3,70 
Beenhamsalade       €3,50 
Bicky préparé        €3,70 
Jonge Kaas        €3,50 
Ganda ham        €3,95 
Brie          €3,95 
Krabsalade        €3,70 
Noordzeesalade       €3,70 
Tonijnsalade Mayo       €3,70 
Tonijnsalade Cocktail      €3,70 
Belegen/oude kaas       €4,20 
Scampisalade        €4,70 
 
 
 
 
 
 
Meergranen/ bruin broodje      +€0,30 
Zonder groenten       -€0,25 
Klein broodje       Helft vd prijs + €0,25 
 
Alle broodjes zijn belegd met salade, tomaat, wortelen , ei, 
komkommer, cresson en saus naar keuze. 
 
 
 
 
 
 
 



Speciale broodjes 
 

Porky         €4,20 
Varkensgebraad, sla ,tomaat , perzik , ananas , cocktail 
Trio          €4,20 
Kaas, hesp , salami of préparé , sla , tomaat, ei , wortel , saus 
naar keuze 
Hawaï         €3,95 
Kaas, hesp , ananas , groenten naar keuze , cocktail 
Gonzales         €4,20 
Préparé, ui , mosterd , kappertjes , groenten naar keuze 
Calimero         €4,20 
Bacon, eiersalade, ui , groenten naar keuze 
Frikki         €3,70 
Vleesbrood, groenten naar keuze , saus naar keuze 
Spicy Chicken         €4,20 
Gegrilde kippenblokjes , andalouse saus, groenten naar keuze 
Tonijntino        €4,20 
Tonijn mayo/cocktail , ansjovis, groenten naar keuze 
Optimist         €4,20 
Tonijn mayo/cocktail , pikante saus, ui , groenten naar keuze 
Boerke         €4,20 
Gandaham , ui , augurk, mosterd, groenten naar keuze 
Duo          €4,20 
Préparé , krabsalade, groenten naar keuze 
Carlo         €4,20 
Préparé , hesp, mayo , groenten naar keuze 
Seizoenssalade       €3,70 
Seizoenssalade , groenten naar keuze 
 
 



Gerookte zalm       €4,70 
Gerookte zalm, ui, groenten naar keuze, saus naar keuze  
Italiaans broodje       €4,70 
Gandaham, mozzarella / parmezaan, zongedroogde tomaten, 
pijnboompitten, rucola ,pesto of saus naar keuze 
Brie special        €4,70 
Brie , honing , walnoten, cresson , groenten naar keuze 
Rosbief special       €4,70 
Rosbief, parmezaan , pijnboompitten , rucola , zongedroogde 
tomaten , pesto, balsamico 
Fitness         €4,70 
Gegrilde kippenblokjes, parmezaan , pijnboompitten , 
rucola,pesto, zongedroogde tomaten , balsamico 
4 kazen         €6,20 
Kaas naar keuze , groenten en saus naar keuze 
Martisol         €4,20 
Martino, ui , zongedroogde tomaten,rucola 
 
  
Meergranen/ bruin broodje      +€0,30 
Zonder groenten       -€0,25 
Klein broodje       Helft vd prijs + €0,25 
 
Alle broodjes zijn belegd met salade, tomaat, wortelen , ei, 
komkommer, cresson en saus naar keuze. 
 

 


