Salades
Salade BLT

Bacon, kipfilet, tomaat,
komkommer, rode ui, penne,
dressing en luxe slamix.

€ 5,75

Salade zelf samenstellen

Salade Brie

Brie, komkommer, pecannoten,
penne, honingmosterdsaus en
luxe slamix.

€ 5,75

Carpaccio
salade

Caesar salade

Kipfilet stukjes, tomaat, komkommer,
ei, croutons, dillesaus & luxe slamix
(optioneel Parmezaanse kaas)

Carpaccio, pijnboompitten,
parmezaanse kaas,
truffelmayonaise, penne
& luxe slamix.

€ 5,95

€ 6,75

Start bedrag € 3,25

Griekse Yoghurt’s
Yoghurt &
fruit

Yoghurt &
muesli

Goedgevulde beker yoghurt
met een fris zoete fruit melange
met siroop.

Goedgevulde beker yoghurt met
knapperige muesli gevuld met o.a.
noten en stukjes gedroogd fruit.

€ 3,75

€ 3,75

Ben & Jerry’s
Ben & Jerry’s Strawberry

€ 3,95

Ben & Jerry’s Caramel Chew Chew

€ 3,95

Ben & Jerry’s Chocolate Fudge Brownie

€ 3,95

Smoothies

Smoothie bosvruchten

€ 3,45

Smoothie ananas mango

€ 3,45

Ijskoffie

Siropen: caramel, chocolade, hazelnoot en vanille

Caramel saus
Chocoladesaus

Dranken
Redbull
Jus d ‘Orange
Coca cola
Coca cola Zero
Fanta
Chocomel
Fristi
AA drink

Yoghurt,
muesli & fruit
Goedgevulde beker yoghurt met
knapperige muesli en een fruit
melange met siroop.

€ 3,95

Voor uw (bedrijfs) catering kunt u
ook bij Broodje Nu terecht!
Warme en koude buffetten
zijn voor ons geen probleem!

Voor de beste versbelegde, warme broodjes
en (bedrijfs) catering in Enschede!
Bestel nu op onze website: broodjenu.nl
Gebruik kortingscode “5PROCENT” voor korting voor onze vaste klanten

€ 4,45
€ 4,45

Download onze app:
Openingstijden

€ 2,65
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 2,10
€ 2,10
€ 1,75

Ma t/m Do: 10:30 - 15:00
Vr t/m Zo: 09:30 - 15:00

kaas,

Vers belegde broodjes

Warme broodjes

Keuze uit: Baguette wit, Baguette bruin, Ciabatta, Italiaanse Bol,
Focaccia en Triangel Meergranen.

Keuze uit: Baguette wit, Baguette bruin, Ciabatta, Italiaanse Bol,
Focaccia en Triangel Meergranen.

Carpaccio

Kip pesto

Gezond

Zalmfilet

Filet Americain

Spicy Chicken

Kip Saté

Bal

Bal Saté

Pulled Chicken

€ 6,35

€ 5,95

€ 5,75

€ 5,95

€ 5,25

€ 5,65

€ 5,65

€ 4,45

€ 4,95

€ 5,25

Carpaccio met
parmezaanse kaas,
pijnboompitjes,
truffelmayonaise & luxe sla.

Kip, pesto,
zongedroogde tomaten,
pijnboompitten &
luxe sla.

Noorse zalmfilet,
bieslook-roomkaas
spread & luxe sla.

Kaas, ham, tomaat,
komkommer, ananas,
ei, dillesaus & luxe sla.

Filet Americain, rode ui
& luxe sla.

Mals gemarineerde
kipfilet, chilisaus &
luxe sla.

Gemarineerde kipfilet,
saté saus, gebakken
uitjes & kroepoek.

Gehaktbal 100%
Rund, uit de jus. (incl.
Mayonaise)

Gehaktbal 100%
Rund, uit de jus. (incl.
Satésaus)

Met koolsalade &
barbecue saus.

Borrelplanken
Vanaf €19,50

Club Sandwich
Kip-Bacon

Bomvol

Kipfilet, bacon, tomaat,
kruidenboter & luxe sla.

Pepperoni, salami,
achterham, rode ui,
tomaat, komkommer,
luxe sla & dillesaus.

Beenham

Beenham,
huisgemaakte
honing-mosterd saus &
luxe sla.

Broodje Nu XXL
burger

Sweet chicken

180 gram rundvlees met
bacon, cheddarkaas,
augurk & tomaat.

Zoet gemarineerde
kipfilet met luxe sla.

€ 5,65

Filet American met
komkommer, ei en
truffelmayonaise &
luxe sla.

Franse brie,
pecannoten,
vijgencompôte of
honing & luxe sla.

€ 5,95

€ 5,25

€ 5,35

€ 4,95

€ 4,95

€ 6,45

Tonijn

Kipfilet Dille

Kaas

Hummus

Ham

Gratins

Tonijnsalade, tomaat,
rode ui & luxe sla.

€ 4,95

Kipfilet, tomaat,
komkommer, dillesaus
& luxe sla.

€ 3,95

€ 4,35

Caprese

cheese bacon

€ 4,85

€ 4,95

Mozzarella, tomaat, pesto,
pijnboompitjes & luxe sla

Pikante humus,
zongedroogde tomaat,
komkommer & luxe sla.
(Vegan)

Jong belegen kaas,
tomaat, komkommer &
luxe sla.

€ 4,75

Achterham, tomaat,
komkommer & luxe sla.

€ 3,95

Rosbief

Rosbief met
truffelmayonaise,
Parmezaanse kaas,
pijnboompitten & luxe sla

Ons advies voor dames;
basic & voor heren; business

€ 5,45

Ei bacon

Ei, bacon met
mayo-mosterd saus &
luxe sla.

€ 4,85

Brie Bacon

3 halfjes luxe belegd, inclusief
jus d ’Orange. (1 persoon)

Business Lunch & Sweets
3 halfjes luxe belegd, 2 a 3
zoetigheden en inclusief jus d
’Orange. (1 persoon)

Twente

€ 5,75

€ 11,95

Basic Lunch & Sweets

Basic Lunch

€ 9,95

€ 7,25

2 halfjes luxe belegd, inclusief
jus d ’Orange (1 persoon)

Basic Lunch Zachte Bollen

Sparerib

Braadworst met een
zacht bolletje.

Sparerib vlees
(zonder bot) met saus
naar keuze & luxe sla

€ 4,15

€ 6,25

Ontbijt

Snacks

Ontbijt 1 persoon

Bal

Croissant, 1 half luxe belegd broodje,
beschuit, gekookt ei, müslireep,
aardbeienjam, plakjes ham en kaas,
hagelslag, suiker, boter en jus d’Orange.

€ 5,45

Eén zachte bol luxe belegd
inclusief jus d’Orange (één
persoon)

Kip, tomaat, komkommer,
kaas & knoflooksaus.

€ 5,95

€ 3,35

Bal saté

Kinder ontbijt

€ 3,85

Croissant, beschuit, gekookt ei,
hagelslag, boter, aardbeienjam,
suprise ei en Fristi.

Luxe ontbijt
1 persoon

Croissant, 2 luxe belegde halfjes, yoghurt,
müsli, fruit, bonbons, gekookt eitje, boter,
hagelslag, jam en jus d’Orange.

€ 15,95

Hollands ontbijt
Kipsalon

€ 5,95

Gehaktbal 100% Rund, uit de jus.
(incl. Mayonaise) zonder broodje.

€ 14,45

€ 7,25

Ham, bacon, ui, champignon,
tomaat & kaas.

€ 9,25

2 halfjes luxe belegd, 2 a 3
zoetigheden en inclusief jus d
’Orange. (1 persoon)

€ 5,45

Brie de luxe met
bacon, honing & luxe
sla. Optioneel met
pecannoten.

Keuze uit: Baguettes wit, Baguette
bruin, Ciabatta, Italiaanse Bol, Focaccia,
Triangel meergranen, Gevarieerd

Business Lunch

Italië

Peperoni, salami, ui, tomaat
& kaas.

Kaas, bacon, dillesaus,
ei & luxe sla.

Zakelijke lunch

Keuze uit: Baguette wit, Baguette bruin,
Ciabatta, Italiaanse Bol

Broodje
braadworst

Gehaktbal 100% Rund, uit de jus.
(incl. Saté) zonder broodje.

Saucijzenbroodje
Warm uit de oven.

€ 2,65

Kaasbroodje

Warm uit de oven.

€ 2,65

Roomboter croissant
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Filet American Deluxe Brie de Luxe

€ 1,45

Croissant, beschuit, gekookt ei, diverse broodjes,
ham, kaas, kipfilet, brie, boter, ham, hagelslag,
Frikandelbroodje
bonbons en jus d’orange

€ 14,95

€ 2,65

