Broodjes
en
Lunchbuffetten

www.frigerio.com

martien@frigerio.nl
• Nijverheidsweg-Noord 130-26 • 3812 PN Amersfoort •
• Tel: 033-4321891 •

Lekker eten en drinken!
De Best Belegde Broodjes in de regio vindt u bij
Food.

Service in

Broodtrommel vergeten? Bestel dan van die heerlijke BBB's, bereid
van ambachtelijk brood en eersteklas beleg. Vanaf 5 personen
bezorgen wij bij u op het bedrijf.
Wij zijn gevestigd op bedrijventerrein “De Isselt” in Amersfoort.
Wat kan u verwachten van ons. Knapperig - uit eigen ovens – vers
gebakken pistolets. Broodjes met diverse vleeswaren en kaassoorten
of een warme overwerkmaaltijd.
De lunches worden in manden of op schaal en in een luxe partydoos
geleverd. Eventueel tegen meerprijs kunnen drankjes zoals melk,
karnemelk, fruitmelk, jus d’orange of eventueel frisdranken geleverd
worden.
U kunt uw bestelling tot op de dag van levering tot uiterlijk 10.30 uur
aan ons doorgeven. Voor de lunchbuffetten weten wij dit graag 2
dagen van tevoren. Zo garanderen wij dat elke bestelling op tijd
geleverd wordt met verse broodjes en ingrediënten van hoge
kwaliteit.

Neem daarom contact met ons op voor een (proef)bestelling.
Tel: 033-4321891
Fax: 033-4321892
Mail: martien@frigerio.nl

Heeft u een allergie? Meld het ons. Het is namelijk niet geheel
uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten. Vraag
gerust naar de mogelijkheden.
Prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud

Nieuw !
in ons assortiment zijn de

“Stoere Jongens”
Gemaakt van biologische granen van Hollandse bodem.
Door uitsluitend biologische ingrediënten te gebruiken zijn
deze producten zeer smaakvol en verantwoord.
Wij combineren “ouderwets lekker” met
hedendaags ambachtelijk vakmanschap.

Stoere Jongens lunchbuffet
Deze lunch is gemaakt van verschillend biologisch
granenbrood, stoer en met de hand gesneden en besmeerd met
boerenboter en rijkelijk belegd met ambachtelijke ham en
kaassoorten.
Keuze uit 3 items p.p.

Stoere Jongen met kruidenkaas en pommedori
Stoere Jongen met boerenham en rucolasla
Stoere Jongen met Seranoham en groene pesto
Stoere Jongen met gerookte zalm bieslook roomkaas
Stoere Jongen met Old Amsterdammer kaas en frisse
komkommer
Dikke plak zoet krentenbrood met een dikke lik boerenboter
€ 11,50 per persoon

Broodjeslunches
Broodjeslunches 1
Broodje ham
Broodje kaas
Krentenbol met roomboter
€ 6,75 per persoon

Broodjeslunch 2
Soep van de dag
Broodje ham
Broodje kaas
Broodje kroket
Krentenbol
€ 9,75 per persoon

Broodjeslunch 3
Soep van de dag
Luxe ½ Italiaanse bollen, belegd met luxe vleeswaren
en kaas, brie
Krentenbol
Vers fruit
€ 10,50 per persoon

Licht Lunchbuffet
Minibroodje boerenkaas
Minibroodje traiteursham
Minibroodje gebraden fricandeau
Croissant met gerookte forel en rode uiringen
Stuk vers fruit
€ 12,50 per persoon

Boeren lunchbuffet
Notenvruchtenbol met boerenham, tomaat en krulsla
Boerenpaté met uien-compôte
Kaaspalet van Hollandse kazen
Brabants worstenbroodje
Gerookte makreelfilets met pepertjes
IJsbergsla met pijnboompitjes en gebakken kipfilet
Waldkorn en pompoenbrood
Stokbrood en roomboter
€ 14,50 per persoon

Sandwich-broodjes lunch
Sandwiches van waldkorn met kruidenkaas en tomaat
Pistolet met ice-sla, groene pesto en mozzarella
Met gegrilde boerenham en eiersalade ingerolde wrap
Minibroodje met gerookte zalm en komkommer
Minibroodje met Old Amsterdammer kaas
Mini croissant met rucolasla, gerookte kipfilet met rode uiringen
€ 14,50 per persoon [4 items]

Mediterraans lunchbuffet
Chiabattabroodjes met Mozzarella, pomodori en krulsla
Prosciutto di Parma met olijven
Kaaspalet van Mediterraanse kazen
Huis gemarineerde zalm met dille
IJsbergsla met pijnboompitjes en Aceto dressing
Stokbrood en roomboter
€ 14,50 per persoon

Scandinavisch lunchbuffet
Plakjes gerookte zalm met dille en citroen
Sandwich van maïsbrood met Noorse garnalen
Sandwich van maïsbrood met gerookte paling
IJslandse salade met Danish Blue dressing
Haring-bietensalade met stukjes appel
Stokbrood en roomboter
€ 14,50 per persoon

Nieuw in het assortiment:
Vergaderbroodjes 1
Klooster puntje
Turfsteker bol
Maïs bol
Pompoen bol

€ 6,00 p.p.

Vergaderbroodjes 2
Chiabatta met zeezout
Maanzaad bol wit
Sesam bol bruin
Krentenbol met boter

€ 7,50 p.p.

Vergaderbroodjes 3
Petit pain
Tarwe volkorenbolletje
Kampioentje bruin
Waldkornbol

€ 7,50 p.p.

Vergaderbroodjes 4)
€ 7,50 p.p.
(Dikke plakken biologisch brood
Landbrood
Grof volkorenbrood
Speltbrood
Turfstekerbrood

Als leidraad kan men 2,5 broodje per persoon rekenen.
Alle vergaderbroodjes en plakken brood worden besmeerd met
echte plattelandsboter.
Het beleg is gevarieerd met o.a. : boerenham, jong belegen kaas,
roombrie, fricandeau, rosbief, ossenworst, roomkaas met bieslook,
eiersalade, filet Americain.
Natuurlijk zijn andere soorten beleg tegen meerprijs leverbaar.

Broodjes
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00

Broodje ham of kaas
Broodje brie
Broodje rosbief
Broodje filet Americain
Broodje oude kaas
Broodje ei
Broodje fricandeau
Broodje kipfilet

Staat uw broodje er niet tussen, bel dan voor nog meer keuze.

033-4321891
Meerprijs pistolets € 0,55 incl. sla, tomaat, komkommer, ei.
Krentenbol met boter
Krentenbol met kaas

€ 1,25
€ 1,75

Uitbreidingen gerechtjes:
Stuk fruit
Verse fruitsalade
Kopje soep
Pizzapunt
Kaasbroodje
Saucijzenbroodje
Pasteitje met champignonragout
Dobbenkroket
Kaassoufflé

€ 1,00 per stuk
€ 2,50 per 100 gr.
€ 1,85 per kopje
€ 2,75 per stuk
€ 3,25 per stuk
€ 3,25 per stuk
€ 3,75 per stuk
€ 2,25 per stuk
€ 2,25 per stuk

Pak melk
¼ melk
Pak karnemelk
¼ karnemelk
Pak jus d’orange
Blikje frisdrank
( sinas, cola, light, spa )

€ 2,10 per pak
€ 1,50 per bekertje
€ 2,10 per pak
€ 1,50 per bekertje
€ 2,10 per pak
€ 1,75 per stuk

Feestelijke schotels
Vanaf 5 personen bezorgen wij deze luxe hors d ‘oeuvre bij u op het
bedrijf of thuis. Alle gerechten zijn voldoende aanwezig en worden
op luxe schalen geleverd.
U kunt uw bestelling en het aantal personen tot 5 dagen van tevoren
doorgeven. Zo kunnen wij garanderen wij dat elke bestelling op tijd
geleverd wordt met verse ingrediënten van hoge kwaliteit.

Zalm salade
Salade van zalm met gevuld ei, asperge ham,
Noorse garnalen, gerookte forel, etc.

€ 14,50 p.p.

Vlees salade
€ 14,50 p.p.
Salade met rundvlees salade, gevuld ei, asperge, paté
Boerenham en vruchtjes, etc.

Vegetarische salade
Salade met aardappel en selderie, geitenkaas,
pijnboompitjes, vers fruit, etc.

€ 12,50 p.p.

Luxe Vis en vleessalade
€ 16,50 p.p.
Combinatie van rundvlees, - en zalmsalade
met gerookte zalm, gerookte paling, makreelfilet
ardennerham, boerenham, gevuld ei, asperges,
patésoorten, vers fruit, etc.

Alle salades zijn inclusief stokbrood, boter, remoulade, - en
cocktailsaus.

Rundvleessalade

Luxe Vis en vleessalade

Onbekommerd en zorgeloos uw feest thuis vieren.
Service in Food helpt u daar graag bij. Laat u verrassen door
onze themabuffetten. Bij ons staat de mens centraal: de
vakbekwaamheid en motivatie van onze medewerkers en bovenal de
tevredenheid van onze gasten.

is er op gebrand om met zijn medewerkers iets bijzonders van uw
evenement te maken. Door middel van zeer goede culinaire kwaliteit,
creatieve presentatie en de inzet van personeel, staat service voorop.
In onze brochure met uitgebreide themabuffetten vindt u een
overzicht van onze culinaire mogelijkheden. Tevens kunt u die
bekijken op onze website www.frigerio.nl. Natuurlijk kunnen wij ook
aan uw speciale wensen voldoen met het zoeken van de juiste locatie,
met de juiste entertainment of verrassende decoraties.
Natuurlijk biedt
Service in Food meer dan eten & drinken
alleen. Alle benodigdheden om van uw evenement een succes te
maken kunnen wij in overleg met u huren. Wat dacht u van een
geheel verzorgde barbecue bij u thuis. Wij regelen de barbecue tot in
de puntjes. Uw huiskamer uitbreiden met een luxe partytent,
verwarmd en ingericht met extra meubilair, is geen enkel probleem.
Voor eventuele vragen en meer informatie kunt u ons bellen:
Telefoon 033 – 4321891 of mobiel: 06-25298591

Heeft u een allergie? Meld het ons. Het is namelijk niet geheel
uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten. Vraag gerust naar
de mogelijkheden.

Party & evenementenverzorging
Voor uw:
► Duurzame catering
► Royaal belegde broodje
► Koude en warme bittergarnituren
► Feestelijke salades voor verjaardagen
► Totale lunch verzorging
► Life-Cooking
► Themabuffetten
► Workshops

Adresgegevens:
Service in Food
Nijverheidsweg-Noord 130-26
3812 PN Amersfoort
T: 033-4321891
M: 0625298591
E: martien@frigerio.nl
KvKnr: 31047464

