KikkerOp

Kerkstraat 3 Maarheeze

We blijven doorgaan met het verzorgen van onze lekkernijen om af te halen (of te bezorgen).
Wij leveren van maandag tot en met zondag tussen 09.00u en 20.00u. U kunt uw bestelling doorgeven via
Dagelijks bestellen tussen 10.00u – 18.00u. Bekijk ook eens

www.borrelbarkikkerop.nl - Google of Facebookpagina: KikkerOp
Onze veel geprezen Borrelplanken voor thuis

Vers bereide luxe broodjes
•
•

baguette brie________________________________________
baguette oude kaas___________________________________

7.5

•
•
•
•

9.5
8.5
8.5
8.5

meergranen baguette hete kip (XL!)______________________
notenbrood met couburgerham en geitenkaas _____________
witte bol rustiek zalm _________________________________
wrap rundercarpaccio_________________________________

• KikkerOp hamburger rund XL Italiaanse bol

• KikkerOp Borrelplank Grande

als picknick, onderweg naar vakantie adres of zakelijke lunch

M: diverse luxe belegde mini broodjes

10.0

XL: diverse luxe belegde mini broodjes,
zoete en hartige hapjes

15.0
2.0

XL 35.0
50.0

Assorti aan koude én warme hapjes (zelf op te warmen in oven
of magnetron)

• KikkerOp Borrelplank 1 meter lang!

50.0

Nog uitgebreider als de borrelplank XL

• KikkerOp Dessert plank

22.5

Gevuld met ruim assortiment luxe zoete hapjes.

•

A2 LUNCH TAS TO-GO (afrit 36)

M 22.5 -

brood met smeersels, charcuterie, knabbels, rauwkost, kazen

9.5

Lekker voor onderweg

Aan te vullen met vers geperste jus d’orange

• KikkerOp Borrelplank

7.5
7.5

• boerenbroodje met hete kip

Keuze uit

0495 842 671

• KikkerOp plank Kiddo

7.5

Speciaal voor kinderen o.a. poffertjesspiesjes, donuts en
rauwkost, om heerlijk van te snoepen

• KikkerOp luxe ontbijt/brunch plank

15.0

(breek)brood met div. smeersels, krentenbol en zoete broodjes,
luxe belegde minibroodjes.

• KikkerOp borrelpan

55.0

80 warme vleeshapjes compleet met sausjes, kruidenboter en
stokbrood in (leen)borrelpan om op te warmen. (+20 borg)

Altijd lekker!
Poffertjes-to-go(met poedersuiker) 10 – 20 – 30 – 40 stuks 3.5 – 5.5 – 7.5 – 9.5
potje Nutella
1.75
Nacho’s (warm) met o.a. cheddar, tomaat en guacamole 9.5

Leuk om te geven, lekker om te krijgen!
Onze CADEAUBON

Altijd in te leveren en blijft geldig.

SPECIALE AANBIEDING: Bieren van Het Nest nu met 25% korting, keuze uit 5 (bijzondere)soorten

