Broodjesbestellijst
Brötchen Bestellung Liste / Bread order list
NL Elke ochtend verse broodjes, of een compleet verzorgd ontbijt? Dat kan! Bestel uw broodjes bij het
restaurant(tijdens openingstijden) en wij bezorgen deze tussen 08:30/ 09:00 op de dagen die u heeft
aangegeven. Wilt u de broodjes eerder is het mogelijk deze af te halen tussen 8:15/08:30 bij het restaurant.
Indien wij u niet treffen, doen wij de broodjes in de grijze box die u kunt vinden op uw terras.
DE Täglich frische Brötchen oder eine reichhaltiges Frühstück? Sie können Ihre Bestellung abgeben bei die
Restaurant. Wir liefern die Brötchen am 08:30/ 09:00 Uhr. Mochte sie die Brötchen früher bekommen können
sie das abholen von 8:15 Bit 08:30 im Restaurant Bist du nicht da, dann können wir die Brötchen in das graue
box, auf ihre Terrasse finden.
ENG Every morning fresh bread or a complete breakfast? All you need to do is bring your order to the
restaurant and we will deliver your order on the day(s) that you want between 08:30/09.00am. Would you
like your bread earlier then you can pick it up at the restaurant between 8:15/08:30am.
When you are not at home, no problem, we will put them in the gray sheets box.

Datum en dag
Datum und Tag / date and day

Compleet ontbijt

€ 6,95

reichhaltiges Frühstück
Full breakfast

Croissant

€ 0,95

Croissant Ham-Kaas

€ 1,70

Schinken-Käse /
ham-cheese

Croissant Choco

€ 1,60

Pistolet Wit

€ 0,60

Weiss/White

Pistolet Bruin

€ 0,60

Braun/Brown

Kaiserbroodje

€ 0,60

Bruinebol (Kornbol)

€ 0,95

Stokbrood/Baguette

€ 1,85

Naam/Name: ________________________________________________________________________
Nummer/Number bungalow/camping: ___________ op Strandpark Vlugtenburg

Barbecue & Gourmet
Heerlijk barbecueën of gourmetten zonder boodschappen te doen of te sjouwen met de barbecue of het
gourmetstel! Wij bezorgen u een compleet verzorgde gourmet of barbecue bij uw bungalow/chalet/kampeerplaats

Gourmet BadZande € 12,50 p.p.

aantal;__________

Met o.a. stukjes; biefstuk, varkenshaas, kipfilet, hamburger, slavink/rundervink,
pannenkoekenbeslag, stokbrood, kruidenboter en sauzen

Gourmet Noordzee € 12,50 p.p.

aantal__________

Met o.a. stukjes; zalm, pangafilet, gamba’s, stokbrood, pannenkoekbeslag,
kruidenboter en sauzen.

Barbecue € 15,50 p.p.

aantal_________

Met o.a. satéstokjes, braadworst, speklap, hamburger,
diverse sauzen, stokbrood en kruidenboter.

Optioneel (voor zowel de barbecue en de gourmet)



Salade
Rauwkost

€ 3,95 p.p.
€ 1,00 p.p.

aantal_________
aantal_________

Goed om te weten







Minimale afname van 2 personen.
Uw bestelling levert u in bij het restaurant, waar u
direct de betaling kunt doen.
Graag ontvangen wij uw bestelling 24u van tevoren.
Voor de barbecue/bakplaat hanteren wij een borg
van € 20,00. Bij een vieze of beschadigde barbecue/
bakplaat houden wij het recht voor om de borg in te
houden.
De barbecue/bakplaat graag de volgende dag weer
inleveren bij het restaurant.

Naam_______________________________
Bungalow/chalet nr. /kampeerplaats
_______________________
Aflever datum___-___-____
Aflever dag __________dag
Bakplaat/barbecue nodig? JA / NEE

