VOOR THUIS OF OP HET WERK

Broodjes en
Borrelhapjes
Bel of kom langs want er zijn
vele mogelijkheden.
We hebben voor elk wat wils!
0596 851 902
WWW.CAFETARIAREX.NL
WATERSTRAAT 23 | 9934AP DELFZIJL

U bent op zoek naar lekkere broodjes voor op het werk?
U wilt uw personeel en/of uw gasten eens lekker verwennen
met een heerlijke dagverse lunch of
vers belegde luxe broodjes?
Of met collega’s onder elkaar genieten van de VrijMiBo?
Dan bent u bij Cafetaria en Catering REX uit Delfzijl
aan het goede adres!
En… we komen het graag bezorgen in Delfzijl en omgeving.

Luxe belegde broodjes:
Standaard gesorteerd

4,25 per stuk

Broodje gezond met kaas, ham, ei, rauwkost en kruiden
Broodje brie met walnoot, komkommer en tijm
Broodje met pesto, serranoham, tomaat en pitjes
Broodje met roomkaas, beenham en verse bieslook
Broodje met gerookte kipfilet, kerriemayo, rode ui en peper

uit te breiden met:
(meerprijs 0,75 per stuk)
Clubsandwich met ham, kaas, ei, bacon, tomaat, mayo en sla
Broodje met roomkaas, ossenworst, peper en rode ui
Broodje met kip, pittige tomatensalsa, komkommer en rode ui
Broodje met salami, paprikamayo, rode ui, parmezaan, tomaat
Broodje met ossenworst, rode ui, tomaat en ei
Broodje kip met bacon, tomaat, rode ui en mayo
Broodje met carpaccio, truffelmayo, pesto, parmezaanse kaas,
zontomaatjes en pijnboompitjes
(meerprijs 1,50)

We bieden een
variatie aan
mogelijkheden om
uw lunch, feest of
borrel tot een
succes te maken!
CAFETARIA & CAT ERING REX
Al sinds jaar en dag mogen wij de catering van vele
bedrijven en particulieren regelen. Je mag wel zeggen
dat we gespecialiseerd zijn om op locatie de catering
te verzorgen. Uit de reacties van de klanten die u
voorgingen mogen we toch er vanuit gaan dat u dit
gerust aan ons kunt overlaten.
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LUNCHEN OP LOCATIE

belegde broodjes, lunchbuffetten, maaltijdbuffetten,
saladebuffetten,
soep&broodjes,
borrelen

Borrelen op uw(bedrijfs)Locatie
BORRELMAATJES

6 van de meest verkochte snacks
maar dan in mini-uitvoering
maar wel nét even groter.
kaassouflesse, frikandel, crispy
chick'n, kalfscroquet, bamischijf,
rundkroket
6 stuks / € 4,80
Schaal 30 stuks € 22,50 incl saus

MINI TOPPERS

Een mix van 8 versch. borrelhapjes:
bitterbal, mini frikandel, kaashapje,
kippet, mini bami oriëntal, mini nasi
oriëntal, mini gehaktbal en mini
kipsaté.
8 stuks / € 4,50
Schaal 40 stuks € 20,00 incl saus

KAAS-BITTERBALLEN
VEGA MINI MIX

vier verschillende minisnacks
gevuld met fris gekruide groenten,
rijst, aardappel en mozzarella.
4 stuks / € 3,60
Schaal 20 stuks € 17,00 incl saus

Gevuld met een smeuïge, pittige en
lichtzoete ragout en omhuld met een
krokante korst. Een bitterbal met de
onmiskenbare smaak van
Old Amsterdam kaas
6 stuks /€ 4,20
schaal 30 stuks € 19,50

BITTERBALLEN
Onze Elite bitterbal doet zijn naam
eer aan. Een luxe bitterbal met een
krokant korstje, royale vulling van
mals draadjesvlees en de
karakteristieke smaak van
runderbouillon.
5 stuks / € 4,25
schaal 30 stuks € 24,00 incl saus

KAAS-TENGELS

Kaasloempiaatjes gevuld met
heerlijke oude kaas, jalapeños en
zoete pikante peppadew pepers.
5 stuks / € 3,00
schaal 25 stuks € 13,75 incl saus

In overleg zijn er vele andere mogelijkheden zoals een volledig verzorgde BBQ op locatie,
Hamburgers bakken op locatie, gebakken vis en kibbeling op locatie.....
Neem vooral contact met ons op want wij houden wel van een leuke uitdaging!

