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Enkel beleg 
Hazelnootpasta 2,30 2,90
Aardbeien,-bosvruchten of abrikozen- jam 2,30 2,90
Eiersalade 3,30 4,00
Vleessalade 3,30 4,00
Kaassalade 3,30 4,00
Tonijnsalade 3,50 4,20
Pitasalade 3,50 4,20
Kipcurrysalade 3,40 4,30
Kipsatésalade 3,40 4,30
Tonijn pikant 3,80 4,40
Zalmsalade 4,10 5,10
Krabsalade 4,10 5,10
Scampi’s in de Look 4,50 5,30
Garnaalsalade 4,50 5,30

Onderstaande broodjes worden standaard met boter besmeerd

Belegen kaas 3,20 4,00
Oude kaas 3,50 4,20
Komijnekaas 3,50 4,20
Brie 3,60 4,50
Petrella (kruidenroomkaas) 3,60 4,50
Geitenkaas 3,60 4,50
Mozzarella 3,50 4,10
Ham (achterham) 3,40 4,10
Rauwe ham 3,70 4,50
Beenham 3,70 4,50
Crème paté 3,50 4,40
Boerenpaté 3,50 4,40
Kipfilet met tuinkruiden 3,40 4,30
Kalkoenfilet 3,50 4,40
Rosbief 3,60 4,40
Salami  3,60 4,40
Rookvlees (rund) 4,00 4,80
Fricandeau 3,50 4,40
Bal gehakt (koud) 3,70 4,60
Tartaar (rund) 3,60 4,50
Filet American (rund) 3,60 4,50
Gerookte zalm 5,10 6,00

(Toeslag bruin brood of zacht broodje 0,30)

Drankjes (helaas niet mogelijk deze te bezorgen)

Verse jus d’orange 3,00
Koffie (ook deca verkrijgbaar) 2,40
Cappuccino (ook deca verkrijgbaar) 2,60
Thee  2,40

Blikjes (ook voor bezorging)
Coca cola, Coca cola zero, Fanta, Sprite, 2,00
Chaudfontaine rood of blauw 2,00
Ice tea, Ice tea green, minute maid appelsap, 2,20
Minute maid jus d’orange, melk 0,5l 2,20
Chocomel, Fristi 2,20
Red Bull 2,50

2022

B
oc

ad
ill

o

half
stokbroodpistolet

 
 
 

Bezorgen in Hoek/ Sluiskil/ Sas van Gent
Alleen voor bestellingen boven de € 20,00
maandag t/m donderdag voor 9.30 uur bestellen
vrijdag voor 9.00 uur bestellen
Bestellingen worden bezorgd voor 12.00 uur 

Bezorgen in Westdorpe
Alleen voor bestellingen boven de € 20,00
maandag t/m donderdag voor 9.30 uur bestellen
Bestellingen worden bezorgd voor 12.00 uur

’s avonds en zaterdags bezorgen wij helaas 
niet buiten Terneuzen

Onze bezorgers leveren graag iedereen op tijd ; 
wilt u het geld zoveel mogelijk gepast klaar leggen 
of uw bestelling online plaatsen en deze met ideal 
af te rekenen zodat we bij u geen tijd verliezen?

Deze tijden zijn een indicatie en geven geen garantie, 
er zijn dan ook geen rechten aan te ontlenen!

Onze producten bevatten allergenen, 
voor meer informatie neemt u gerust contact met ons op!

Onze bezorgservice: 
Bezorgen in Terneuzen alleen 
voor bestellingen boven de € 10,00

Bezorgronde 1 (voor 12.00 uur bezorgd)
maandag / dinsdag/ woensdag voor 10.30 uur bestellen
donderdag voor 10.00 uur bestellen
vrijdag voor 9.00 uur bestellen 
 
Bezorgronde 2  (tussen 12.00-13.00 uur)
maandag voor 11.45 uur bestellen
dinsdag voor 11.45 uur bestellen
woensdag voor 11.45 uur bestellen
donderdag voor 11.45 uur bestellen
vrijdag voor 11.00 uur bestellen

Bezorgronde 3 (tussen 17.00-18.00 uur)
voor 16.45 uur bestellen

Zaterdags is er 1 ronde (alleen in Terneuzen) 
wordt voor 12.00 uur bezorgd
voor 10.45 uur bestellen 

Openingstijden winkel
Maandag t/m donderdag 9.30-17.00 uur
Vrijdag 12.00-17.00 uur
Zaterdag 10.00-13.30 uur



 

Clubs
     

Club 4,20 5,30
(ham, kaas, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla, mayo)
Club bal 4,20 4,90
(bal, kaas, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla, mosterd)
Club Beenham 4,30 5,20
(beenham, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla, mayo) 
Club Beenham/Kaas 4,50 5,40
(beenham, kaas, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla, mayo) 
Club Boerenpaté  4,20 5,10
(boerenpaté, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla, boter) 
Club Brie 4,20 5,10
(brie, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla, mayo)
Club crème paté 4,20 5,10
(crème paté, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla, mayo, ketchup) 
Club Ei 3,80 4,50
(ei, tomaat, komkommer, augurk, sla, mayo, ketchup)
Club Eiersalade 3,80 4,60
(eiersalade, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla)
Club Filet American 4,30 5,10
(filet, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla, mayo)
Club Fricandeau 4,00 5,10
(fricandeau, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla, mayo)
Club Garnaalsalade 4,80 5,70
(garnaalsalade, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla)
Club Geitenkaas 4,90 5,80
(geitenkaas, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla, mayo)
Club Ham 4,10 5,00
(ham, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla, mayo)
Club Kaas 4,10 5,00
(kaas, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla, mayo) 
Club Kalkoen 4,30 5,10
(kalkoen, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla, mayo)
Club Kip 4,20 4,90
(kip, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla, mayo)
Club Kipcurry 4,00 5,00
(kipcurry, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla)
Club Kip/Kaas 4,40 5,30
(kip, kaas, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla, mayo)
Club kipsatésalade 4,00 5,00
(kipsatésalade, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla)
Club Komijnekaas 4,30 5,10
(komijnekaas, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla, mayo)
Club Krabsalade 4,50 5,40
(krabsalade, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla)
Club Mozzarella 4,30 5,10
(mozzarella, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla, mayo)
Club Oude Kaas 4,30 5,10
(oude kaas, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla, mayo)
Club Pitasalade 4,20 5,00
(pitasalade, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla)
Club Rauwe Ham 4,40 5,10
(rauwe ham, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla, mayo)
Club Rookvlees 4,50 5,40
(rookvlees, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla, mayo) 
Club Rosbief 4,30 5,10
(rosbief, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla, mayo)
Club Rosbief/Kaas 4,50 5,30
(rosbief, kaas, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla, mayo)
Club Salami 4,40 5,20
(salami, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla, mayo)
Club Salami/Kaas 4,60 5,40
(salami, kaas, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla, mayo)
Club Tonijn 4,20 5,00
(tonijn, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla)
Club Zalm 5,30 6,60
(zalm, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla, mayo)
Club Zalmsalade 4,50 5,40
(zalmsalade, tomaat, komkommer, augurk, ei, sla)

Vlees
Ardennais 4,00 5,10
(boerenpaté, bosbessenjam, boter, sla)

Babylon 3,90 4,80
(filet, tuinkers, tomaat)

Bali 4,00 5,00
(kipsatésalade, paprika, atjar, tuinkers)

Berlijn 3,90 4,70
(ham, petrella, joppiesaus, ei, sla, ananas)

Bocadillo 4,10 4,90
(salami, paprika, ui, sla, boter)

Bordeaux 4,00 5,10
(boerenpaté, pesto, pijnboompitjes, sla, boter)

Calais 4,40 5,10
(bal gehakt, abrikozenjam, pijnboompitjes, komkommer sla, boter)

Groningen 4,20 4,90
(bal, pitasalade, uit, tomaat, sla) 

Hollandia 4,20 4,90
(bal, sla, ui, ei, mayo,curry) 

Italiano 4,20 4,90
(salami, boter, tomaat, olijven, sla, Italiaanse kruiden) 

Jakarta 4,40 5,10
(bal, kipsatésalade, mayo, augurk, sla, ui) 

Kipcurry de Luxe 4,00 5,00
(kipcurry, mayo, ui, ei, augurk, tabasco, tuinkers)

Malaga 4,10 4,90
(kalkoen, mandarijn, ei, walnoot, sla, cocktailsaus)

Martino 4,10 5,00

(filet, mosterd, ui, kappertjes, augurk, tabasco)

Martino de Luxe 4,20 5,10
(filet, ui, ei, augurk, mayo, tuinkers, tabasco)

New Delhi 4,00 5,10
(kipsatésalade, ui, ei, augurk,  mayo, tuinkers, tabasco)

Pic-nic 4,00 5,10
(fricandeau, cocktailsaus, tomaat, augurk, sla, tuinkers) 

Pita Speciaal 4,30 5,10
(pitasalade, augurk, ham, tuinkers)

Sumatra 4,40 5,10
(kipsatésalade, ham, ei, sla, seroendeng)

Tartaar Speciaal 3,90 4,80
(tartaar, ui, ei, peper en zout) 

Toscane 4,30 5,20
(rosbief, pesto, boter, sla, pijnboompitjes)

Toulouse 4,00 4,60
(crème paté, aardbeienjam, pijnboompitjes, tuinkers)

 

Kaas
Athene        4,80 5,70
(geitenkaas, komkommer, walnoten, sla, boter) 

Brennerpas       4,70 5,60
(geitenkaas, aardbeienjam, pijnboompitjes, walnoot, komkommer)

Lente        4,10 4,90
(Petrella, ui, sla ,tuinkers) 

Madrid        4,80 5,30
(feta, zongedroogde tomaatjes, abrikozenjam, pijnboompitjes, sla)

Napoli        4,30 5,20
(mozzarella, pesto, pijnboompitjes, tomaat)

Parisien        4,10 5,00
(brie, walnoten, tomaat, sla, boter)

Périphérique       4,10 5,00
(brie, bosbessenjam, walnoten, pijnboompitjes, komkommer)

Santorini       4,60 5,40
(geitenkaas, ui, ei, augurk, tuinkers, tabasco, mayo) 

Vegetarisch       4,10 4,90
(komijnekaas, boter, tuinkers, pijnboompitjes ,rode kool)

Vis
Atlantis 5,40 6,60
(gerookte zalm, boter, ui, kappertjes, tomaat, ei, sla)

IJmuiden 5,20 6,30
(scampi, ui, mosterd, zongedroogde tomaatjes, komkommer, paprika) 

Malmö 4,60 5,60
(zalmsalade, ui, ei, mayo, augurk, tuinkers, tabasco)

Paradiso 4,00 4,80
(tonijnsalade, kiwi, perzik, sla) 

Poseidon 4,70 5,50
(garnalensalade, rauwe ham, sla, walnoten) 

Saeftinghe 4,10 5,00
(tonijnsalade, ui, mosterd, kappertjes, augurk, tabasco)

Seychellen 4,50 5,40
(krabsalade, ui, ei, augurk, mayo, tuinkers, tabasco)

Stores 4,50 5,40
(krabsalade, olijven, paprika, kappertjes, sla)

Surabaya 4,20 5,00
(tonijnsalade, ui, kappertjes, paprika, tomaat, sla)

Tonino 4,20 5,00
(tonijnsalade, ui, augurk, tabasco, ansjovis)

Tunnel 4,30 5,20
(tonijn, tomaat, ei, mayo, sla) 

Urk 5,20 6,30
(scampi, gerookte zalm, ui, sla) 

Volendam 4,70 5,50
(garnaalsalade, ui, ei, cocktailsaus, sla)

Zalm Speciaal 5,20 6,20
(gerookte zalm, Petrella, sla)
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Alkmaar 4,00 4,60
(kaassalade, spekjes, zongedroogde tomaatjes, tuinkers)

Antwerpen 4,80 5,70
(filet, mayo, ui, ei, augurk, tabasco, oude kaas)

Barcelona 4,10 4,90
(kipfilet, Petrella, mosterd, komkommer)

Beenham de Luxe 4,20 5,00
(beenham, eiersalade, sla) 

Brussel 4,10 5,10
(fricandeau, kaas, tomaat, sla, cocktailsaus)

Corfu 4,80 5,70
(geitenkaas, rauwe ham, sla, boter, honing)

Europa 4,80 5,70
(mozzarella, rauwe ham, boter, sla, tomaat)

Florence 4,20 5,30
(fricandeau, tonijn, mayonaise, kappertje, rode peper, olijven, sla)

Glasgow 4,10 4,90
(eiersalade, kalkoenfilet, mosterd, ui, kappertjes)

Hawaii 4,20 5,00
(ham, kaas, cocktailsaus, komkommer, sla, tomaat, ananas)

Honolulu 4,00 4,80
(ham, kaas, sla, boter, perzik) 

La France 5,30 6,20
(brie, gerookte zalm, boter, sla, honing)

Leiden 4,10 5,10
(fricandeau, komijnekaas, sla, tuinkers, mosterd, abrikozenjam)

Londen 4,10 4,90
(oude kaas, eiersalade, tuinkers, spekjes)

Marbella 4,20 4,90
(bal gehakt, kaas, joppiesaus, augurk, spekjes, sla)

Maurice 4,00 4,90
(eiersalade, kipfilet, tuinkers) 

Milano 4,60 5,30
(mozzarella, tomaat, pijnboompitjes, sla, ansjovis, boter)

Nice 4,80 5,70
(brie, rauwe ham, Petrella, aardbeienjam) 

Olympia 4,80 5,70
(brie, kalkoenfilet, spekjes, sla, tomaat, ei, boter)

Palermo 4,30 5,10
(mozzarella, salami, sla, ui, tomaat, Italiaanse kruiden, boter, mayo)

Pisa 4,80 5,30
(rauwe ham, pesto, boter, feta, sla, tomaat) 

Rauwe ham de Luxe 4,30 4,90
(rauwe ham, eiersalade, sla)

Rauwkost 4,00 4,70
(gemengde sla, paprika, rode kool, ui, tuinkers, boter)

Rio 4,10 5,00
(Petrella, salami, ananas, tabasco) 

Rhodos 4,80 5,70
(geitenkaas, mayo, spekjes, zongedr. tomaatjes, komkommer, ui, tuinkers)

Rookvlees de Luxe 4,50 5,30
(rookvlees, eiersalade, sla) 

Tartaar Anders 4,30 5,30
(tartaar, mayo, oude kaas, ui, zongedroogde tomaatjes, kappertjes)

Tenerife 4,30 5,30
(kaas, kipfilet, cocktailsaus, tomaat, komkommer, sla, ananas)

Turijn 4,10 4,90
(salami, Petrella, mosterd, pijnboompitjes, sla, honing)

Venetië 4,90 5,70
(brie, ham, boter, sla  , zongedroogde tomaatjes, walnoten) 

Zwolle 4,10 5,10
(vleessalade, mosterd, kaas, tuinkers, tabasco)

Kijk voor meer info en bestellingen op www.broodjesbarbocadillo.nl  
Ook voor ons wisselende broodje van de maand!


