
Bestellen? Vul de lijst in, en lever deze bij ons in. Je kunt dan op het afgesproken tijdstip je bestelling af 
komen halen. Ook als je vragen of andere wensen hebt, kun je altijd bij ons terecht via email: 
info@eigenweijs-groesbeek.nl of door te bellen naar 024-7506948.

borrelplank eigenweijs 
Met verschillende soorten kaas, vleeswaren, pesto, olijven, 
tonijnsalade en eiersalade. Geserveerd met brood. 

* 50,- voor een luxeplank, - Voor 5 personen 

            hapjes & broodjes
kleine tuna melt | 2,75 

kleine mexican melt | 2,75 

honingkip-spiesje met spek | 3,50 ps 

aantal planken

            

soepen
tomaten-paprikasoep normale portie | 4,- pp 

seizoenssoep normale portie | 4,50 pp  

tomaten-paprikasoep kleine portie | 3,50 pp 

seizoenssoep kleine portie | 3,50 pp 

aantal porties

aantal personenLunch arrangement
Wil je graag een complete lunch bestellen, zorgeloos en 
geheel door ons ingevuld? Hierbij serveren we per persoon 
een kleine portie soep, twee verrassingsbroodjes  en een 
tuna melt. Als toetje verzorgen we 3 verschillende kleine 
gebakjes|  15,- per persoon

aantal personen

bestellijst
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Kleine broodjes
casquette met beleg naar keuze | 3,00 

- carpaccio  

- Rosbief 

- Tonijnsalade 

- Gerookte zalm 

- oude kaas 

salades
pastasalade mer gerookte kip | 22,- per schaal voor 4-6 personen 

salade met gerookte zalm  | 28,- per schaal voor 4-6 personen 

salade gerookte carpaccio met truffelmayo, pesto, parmezaanse 
kaas en pittenmix | 25,- per schaal voor 4-6 personen 

salade met serranoham, feta, | 25,- per schaal voor 4-6 personen 

Dit zijn grote salades om te delen. 

zoet
brownie met Oreo-koekjestopping | 3,50- per portie | 30,- voor 10 
porties | 50,- voor 20 porties 

carrotcake met roomkaas-notentopping | 3,50- per portie | 30,- 
voor 8 porties | 50,- voor 16 porties 

Mon chou normale portie | 4,25 

Mon chou kleine portie | 3,60 

Red velvet cake per hele taart 10 stukken | 30,- 

Menukaart
Ook alle broodjes van onze menukaart kunnen besteld of 
afgehaald worden. De prijzen staan op de menukaart. 

High Tea
Ook is het mogelijk om de high tea te bestellen. Dit kost 20,- per 
persoon incl thee en verse jus d orange.  

aantal broodjes

aantal stuks

Wijze van serveren: 
Op schalen In cateringdozen

Huur serviesgoed | 

Borden + 0,75

Bestek + 0,75

Soepkommen + 0,75

Theeglazen + 0,75

Naam: 

Telefoonnummer: 

Adres: 

Datum/Tijd: 

E-mail: 

* bestellingen zijn af te halen tussen 10-12 uur of tussen 15-17.30 uur 
* Bezorgen in overleg 
* belegde broodjes zijn het lekkerste als je ze op de dag zelf eet 

Contant op rekening of pin: 

aantal schalen

ophalen of bezorgen 

warm of koud




