Belegde broodjes of stokbroodjes

Oude Maasstraat 31 6229 BC Maastricht
Tel: 043 3560456 Fax: 043 3560183
www.bammeke.nl

EETHUIS 'T BAMMEKE
Werkt volgens de richtlijnen van de hygiënecode en hanteert
hierbij een voedselveiligheidsplan dat voldoet aan de eisen van de
wet.
Onze producten worden met veel aandacht en de uiterste zorg bereid.

Kaas, jong belegen
Gekookte ham
Ardenner ham
Ham en kaas
Gezond ham
Gezond kaas
Gezond ham & kaas
Brie
Paté
Salami
Rosbief
Filet American

2.20
2.20
2.80
2.80
2.70
2.70
2.90
2.60
2.50
2.20
2.60
2.70

-

3.10
3.10
3.80
3.40
3.50
3.50
3.80
3.50
3.40
3.10
3.60
3.90

2.70
2.70
2.70
3.00
2.70
2.80

-

3.70
3.70
3.70
4.70
3.70
3.90

Salades broodjes of stokbroodjes
Eiersalade
Zalmsalade
Tonijnsalade
Krabsalade
Kipkerriesalade
Kipfruitsalade

BEDRIJVENSERVICE / THUISSERVICE
Bedrijven en/of instellingen kunnen gebruik maken van onze
bezorgservice. Uitbezorgen doen wij vanaf 11.00 uur tot 19.30 uur.
Thuis bezorgen doen wij vanaf 15.00 uur tot 19.30 uur.
Bestellingen boven een bedrag van € 15.00 worden gratis bezorgd.
Onder de € 15.00 word € 2.50 bezorgkosten in rekening gebracht.
U kunt uw bestelling vanaf 9.00 uur plaatsen.
Gaarne ontvangen wij uw bestelling ongeveer 1 uur voor bezorging
(liefst per fax) i.v.m. plannen van uitbrengen.
U kunt hierbij ook denken aan lunchpakketjes, deze worden naar uw
wens samengesteld.

EETHUIS OF AFHAALSERVICE
Onze dagverse producten die in onze open keuken worden bereid, kunt u
tevens consumeren in ons sfeervol aangekleed eethuis dat maar liefst 33
zitplaatsen biedt.
Ook kunt u gebruik maken van onze afhaalservice, bestellingen kunnen
dan telefonisch of per fax worden doorgegeven.

KOUDE EN WARME SCHOTELS
U heeft bij ons de mogelijkheid uw warm of koud buffet samen te stellen
en door ons op uw feest of gelegenheid te laten bezorgen.
Verder verzorgen wij goed gevulde maaltijden op uw werkvloer.
Dit doen wij 7 dagen per week.
Informatie hierover is te verkrijgen in ons eethuis.

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag van 11.00 to 14.00 en van 17.00 tot 19.30 uur.
Zaterdag en zondag gesloten.
Prijzen gelden van 1 juni tot 31 december 2013

Speciale stokbroodjes
Scampi's in looksaus
Stokbrood fricassee
(ei, spek, knoflook, kaas en ui)
Stokbrood Mozzarella
(mozzarella, tomaten, gehakte
uitjes en basilicumdressing)
Stokbrood Sjuulke
(gehakt uit eigen keuken met een
mosterd/sjalottendressing en sla)
Stokbrood Bali
(gebakken kipfilet met satésaus)
Stokbrood Vulcano
(gebakken kipfilet met pikante saus)
Stokbrood Pinokkio
(paprikasaus, ham, tomaat.
overbakken met kaas en kruiden)
Stokbrood 't Stroatenmekerke
(gehaktbal)
Stokbrood Hoeg water
(krokant gebakken kabeljauwfilet
met dillesaus, sla en komkommer)
Stokbrood gerookte zalm
(zalm, rauwkost, uitjes, kappertjes)
Italiaanse bol
(salami, of ham, kaas en uien in oven
afgebakken)

4.90
4.50
4.60

4.10

4.60
4.60
4.10

3.70
4.70

4.90
4.10

Bammen (driedubbele boterhammen)
Club sandwich’t Bammeke
(Tonijn, tomaat, sla, ui en komkommer)
Bammeke gezond
Bammeke Gerookte zalm
Bammeke Gezond brie

4.30

Tosti ham-kaas
Tosti Hawaï ham-kaas-ananas

2.90
3.20

Loempia v.h. huis

3.50

Pannenkoek, naturel of aan te vullen in overleg

4.60

3.60
5.00
4.30

Warme Bammen (hamburgers)
Kleine Bam
(zacht broodje, sla, komkommer,
hamburger, 2 sauzen en uitjes)
Grote Bam
(harde bol, sla, komkommer,
hamburger, kaas, 2 sauzen, uitjes,
tomaat en ei).
Dubbele Bam
(harde bol, opengeklapt en op iedere
helft kaas, 2 sauzen, hamburgers, tomaat en ei).
Monster Bam
(grote bol, 180 gram rundvlees, sla, ham, kaas, ananas,
huzarensalade, tomaat, komkommer en dille)

2.90

3.60

Eiergerechten (broodje of stokbroodje)
Spek en ei
Uitsmijter rosbief
Uitsmijter ham of kaas
Uitsmijter ham en kaas

5.10

5.90

Maaltijdsalades
Salade de Griek
(gemengde salade met feta,
paprika, uien, olijven, pepers
en Griekse kruidendressing).
Salade Lardons
(gebakken spekjes op een
gemengde salade met een
sjalotten/ honingdressing).
Salade Nicoise
(gemengde salade, tonijn, garnalen,
tomaat, ei, olijven met franse dressing)
Salade Noordzee
(gemengde salade met gerookte
zalm, uitjes, kappertjes en een
limoen dressing).
Salade Huzaar
(gemengde salade, met koude
schotel, ham en ananas, worteltjes,
komkommer, ei en mayonaise).

Soepen (met stokbrood)
7.40
Goulashsoep
Tomatensoep
Champignonsoep
Uiensoep
Winter erwtensoep
Kippensoep

7.40

Hoofdschotels
7.90

6.60

2.60
4.20
4.20
4.60
3.00
2.80
4.40
4.40
4.90
4.90

Kindermenu:
Frietjes, frikadel/kroket of kipnuggets,
mayonaise en appelmoes
Prijzen gelden van 1 juni tot 31 december 2013

3.80
3.80
3.80
3.80
4.20
3.80

7.90

Met iets warms
Broodje superkroket of frikadel
Stokbrood met 2 frikadellen
Stokbrood met 2 kroketten
Stokbrood met 2 goulash kroketten
Broodje of stokbrood frikadel speciaal
Broodje of stokbrood mexicano
Broodje of stokbrood shoarma en sauzen
Broodje of stokbrood gyros en sauzen
Calamaris met stokbrood en remouladesaus
Pasteitje met kippenragout en garnituur

3.10 - 4.20
5.50
5.00
5.50

-

3.90
3.50
6.00
6.00

Halve haan
Calamaris
Kippenragout
Stoofvleesschotel
Shoarmaschotel
Gyrosschotel
Saté van de gril
Hongaarse goulash met rijst en erwten*
Hongaarse goulash
Spare ribs met pikante saus

8.10
8.30
8.30
8.20
8.80
8.80
9.00
8.20
8.20
12.00

Kabeljauwfilet met remouladesaus
Biefstuk (naturel)
Biefstuk met kruidenboter
Biefstuk met champignons
Biefstuk met champignonroomsaus
Biefstuk met zigeunersaus
Schnitzel (naturel)
Schnitzel met zigeuner- of champignonsaus
3 kakelverse spiegeleieren
Frikadel speciaal
2 kroketten of 2 frikadellen
Spaghetti bolognese met kaas*

8.80
11.80
12.20
13.80
14.80
14.80
11.20
14.40
7.30
7.20
7.60
8.80

Alle hoofdschotels worden geserveerd met frites, salade en
mayonaise (uitgezonderd*)
4.70

