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Bestellijst Belegde Broodjes 
Online bestellen via bartelscatering.nl 

 
  

Einthovenstraat 7 
1821 BV Alkmaar – Oudorp 
Tel: 072-512 2996 
E-mail: info@bartelscatering.nl 

Bedrijfsnaam:  ____________________________________ 
Afd / t.a.v.:  ____________________________________ 
Bezorgadres:  ____________________________________ 
Telefoon:  ____________________________________ 

Datum:  ___________________________________  
Afhaaltijd:  ___________________________________  
Bezorgtijd:  ___________________________________  
Betaalwijze: ○ Contant  ○ Op rekening

Heerlijke broodjes “Bartels Style” Aantal 
Geitenkaas; Bruine baguette met gegratineerde geitenkaas, honing, tijm, 
druiven en nootjes  _____  € 5,95 
Caprese; Ciabatta met mozzarella, pesto en tomaat uit de oven  _____  € 5,45 
Vitello Tonato; Ciabatta met kalfsfrikandeau en tonijn-mayonaise  _____  € 4,95 
Old Alkmaar; Boerenbol met Old Alkmaar kaas, ijsbergsla en rucola-
mayonaise  _____  € 4,95 
Focaccia kip; Italiaans brood met kipfilet, ijsbergsla en rucola-mayonaise  _____  € 5,25 
Carpaccio; Witte baguette met pestodressing, pijnboompitten en 
Parmezaanse kaas  _____  € 5,75 
Wrap zalm; Wrap met gerookte zalm, roomkaas, ijsbergsla, tomaat, 
kappertjes  _____  € 5,25 
Wrap kip; Wrap met kipfilet, rucola-mayonaise en pijnboompitten  _____  € 5,25 
Beenham; Witte baguette met warme beenham met mosterdsaus  _____  € 4,75 
Zuurkool; Warme zuurkool speciaal met rookworst en honingmosterd  _____  € 5,25 
Pittige kip; Witte baguette met kipfilet, ananas en chilisaus  _____  € 5,95 
Serrano de Luxe; Ciabatta met Serranoham, pesto, pijnboompitten  _____  € 4,95 
Warme brie; Boerenbol met brie, honing en walnoten  _____  € 4,75 
Warm vlees; Witte baguette met kalfsrollade en satésaus  _____  € 4,25 
Gehaktbal; Ciabatta met een huisgemaakte gehaktbal en zachte 
mosterdsaus  _____  € 4,75 
Hamburger; Luxe rundvleesburger op een Milano met sla, tomaat, 
mayonaise en ketchup  _____  € 4,95 
Chicken Ceddar; Ciabatta met guacamolemayonaise, gerookte kip en   
Ceddar kaas  _____  € 4,95 
Panini Mozzarella; met pesto en chorizo  _____  € 4,95 
Panini Kaas; Gevuld met kipfilet, tomaat en chilisaus  _____  € 4,95 
 

Warme broodjes Aantal 
Saucijzenbroodje  _____  € 2,75 
Kaasbroodje  _____  € 2,75 
Broodje kroket van Dobbe  _____  € 2,95 
Broodje frikandel  _____  € 2,50 
Extra saus  _____  € 0,50 
 

Luxe broodjes  
Witte 
kadet 

Witte 
baguette 

Bruine 
baguette 

Boeren 
bol Milano Ciabatta 

Achterham € 2,95       
Jonge boerenkaas € 3,20       
Oude boerenkaas € 3,40       
Bieslook-roomkaas en ijsbergsla € 3,75       
Roombrie € 3,25       
Eiersalade met ijsbergsla € 3,75       
Filet American  € 3,75       
Filet American speciaal met ui, ei en rucola-mayonaise € 4,25       
Broodje gezond € 3,75       
Huisgemaakte kip-kerrie salade € 3,75       
Kipfilet met rucola-mayonaise € 4,20       
Rosbief € 3,40       
Rosbief met ei en mosterd-mayonaise € 3,95       
Tartaar met ui, ei en mosterdmayonaise € 3,50       
Tonijnsalade € 3,75       
Gerookte zalm met kappertjes € 4,75       
*Meerprijs voor Baguette, Boerenbol, Milano, Ciabatta € 0,60       
 
Dranken Aantal 
Melk  _______  € 1,75 
Karnemelk  _______  € 1,75 
Blikje frisdrank  _______  € 1,95 
25 cl Verse jus d’orange  _______  € 2,20 
50 cl Verse jus d’orange  _______  € 3,95 
 
Soepen Aantal 
Italiaanse pomodorisoep met stokbrood  _______  € 3,75 
Zaanse mosterdsoep met ham en stokbrood  _______  € 3,75 

 
Groene salades Aantal 
Groene salade met geitenkaas, nootjes, honing en tijmdressing  _______  € 5,75 
Groene salade met kipfilet, zongedroogde tomaten, pijnboompitten en pestodressing  _______  € 5,75 
 

Gratis bezorging in Alkmaar, Heerhugowaard en 
Langedijk bij bestellingen vanaf € 20! 


