Prijslijst Amuse
www.amuseantwerpen.be

03 541 17 14

Deze prijslijst is geldig vanaf july 2015
En vervangt alle voorgaande uitgiftes.
Alle prijzen zijn inc. btw
Alle vermelde prijzen zijn vrijblijvend.
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
De prijzen zijn enkel geldig voor afhaling of levering
Product

Omschrijving

Piccolo

Baguette

BELEGDE BROODJES
broodje Bouilliesla

€2,50 / €3,00

broodje Chorizo

€2,75 / €3,25

broodje Hesp

€2,25 / €2,75

broodje Hesp/kaas

€2,75 / €3,25

broodje Hesp/oude kaas

€3,25 / €3,75

broodje Martino

€3,00 / €3,50

broodje Martino, ansjovis en
kappertjes

€3,50 / €4,00

broodje Paté

€2,50 / €3,00

broodje Paté met uienconfituur

€3,00 / €3,50

broodje Pittasla

€2,50 / €3,00

broodje Preparé

€2,50 / €3,00

broodje Rosbief

€3,00 / €3,50

broodje Salami

€2,25 / €2,75

broodje Seranoham

€3,00 / €3,50

broodje Vleessla

€2,75 / €3,25

broodje Garnaalsla

€4,00 / €4,50

broodje Gerookte zalm

€3,50 / €4,00

broodje Krabsla

€3,00 / €3,50

broodje Tonijnsla

€2,75 / €3,25

broodje Tonijntino

€3,25 / €3,75

broodje Kipsla

€2,75 / €3,25

broodje Kip curry

€2,75/ €3,25

broodje Kip gerookt

€2,75 / €3,25

broodje Kip gerookt met
speciale saus

€3,00 / €3,50

broodje Kip gebakken

€3,00 / €3,50

broodje Kip gebakken met
speciale saus

€3,25 / €3,75

broodje Kip Hawai

€3,00 / €3,50

broodje Kip pikant

€2,85 / €3,35

broodje Brie

€2,50 / €3,00

broodje Geitenkaas, notensla,
honing

€3,50 / €4,00

broodje Kaas (jong belegen)

€2,25 / €2,75

broodje Kaas/hesp

€2,75 / €3,25

broodje Kruidenkaas

€2,75 / €3,25

broodje Mozzarella, tomaat,
basilicum

€3,50 / €4,00

broodje Oude kaas (oud
Brugge)

€2,75 / €3,25

broodje Oude kaas/hesp

€3,25 / €3,75

broodje Aardappelsla

€2,25 / €2,75

broodje Eiersla

€2,25 / €2,75

broodje Rauwkost

€2,75 / €3,25

broodje Seldersla

€2,25 / €2,75

broodje Broodje Spek

Spek kan warm & koud

€2,75 / €3,25

broodje Choco

€2,00 / €2,50

broodje Confituur

€2,00 / €2,50

+ Smos

+€0,50/+€0,75

Product

Omschrijving

Prijs

SPECIALE BROODJES
broodje Texas

carré maïs, gerookte kip, speciale
saus, ananas, sla

€4,25

broodje Vital

vloerbroodje, kruidenkaas, gerookte
zalm, tomaat, cresson

€5,00

Catalaanse broodje

vloerbroodje, kruidenkaas, chorizo,
zongedroogde tomaatjes, gemalen
peper

€4,50

broodje Country

vruchtenbol, oud Brugge kaas,
pijnboompitjes, vijgenconfituur,
rozijnen, notensla

€4,50

broodje Symfonie

bruine baguette, brie, honing,
pijnboompitjes, ruccola

€4,50

broodje Healthy

bruine baguette, rundscarpaccio,
parmezaan-schilfers, notensla, olijfolie

€5,00

broodje Italia

bruine baguette, seranoham,
mozzarella, tomaat, cresson, olijfolie

€4,75

broodje Rosbief special

bruine baguette, rosbief, balsamico,
notensla, parmezaan

€4,50

broodje Di mare

focaccia mediterane, tonijn
natuur,zongedroogde
tomaatjes,kappers, ansjovis, paprika,
rode ui, vinaigrette

€5,50

Product

Omschrijving

Prijs

FOCCACIA
foccacia Geitenkaas

Zachte geitenkaas, ruccola, spek,
rozijnen, honing

€5,50

foccacia Pitta

pittavlees, sla, looksaus

€5,00

foccacia Pitta Hawaï

pittavlees, ananas, sla, currysaus

€5,50

foccacia Kip

gebakken kip, sla, looksaus

€5,00

foccacia Kip Hawaï

gebakken kip, ananas, sla, currysaus

€5,50

foccacia Hamburger

verse hamburger, sla, tomaat,
ketchup

€5,50

foccacia Cheeseburger

verse hamburger, kaas, sla, tomaat,
ketchup

€6,00

foccacia Fishburger

Fish burger, sla, tomaat & verse
tartaar saus

€6,00

Product

Omschrijving

Prijs

PANINI
panini Classic

mozzarella, tomaat en basilicum

€5,00

panini Hesp

hesp, tomaat, pikante saus,
mozzarella

€5,00

panini Kip Hawaï

gerookte kip, mozzarella, ananas,
curry

€5,00

panini Kip curry

kip curry, ananas, mozzarella

€5,00

panini Kip delight

kruidenkaas, gebakken kip, notensla,
curry

€5,00

panini Serano

serano, tomaat, pikante saus,
mozzarella

€5,00

panini Brie

brie, honing, pijnboompitten,
notensla, tuinkruiden

€5,00

panini 3 kazen

brie, jonge kaas, mozzarella, tomaat,
tuinkruiden

€5,00

panini Kruidenkaas

kruidenkaas, tomaat, honing,
mozzarella

€5,00

panini Zalm

gerookte zalm, mozzarella, tomaat,
dille

€5,75

Product

Omschrijving

Prijs

SALADES
Salade natuur

met broodje, boter en potje dressing

€5,00

Salade hesp

met broodje, boter en potje dressing

€5,75

Salade prepare

met broodje, boter en potje dressing

€5,75

Salade Russisch ei

met broodje, boter en potje dressing

€5,75

Salade gerookte en gebakken
kip

met broodje, boter en potje dressing

€6,50

Salade Niçoise

met broodje, boter en potje dressing

€7,50

Salade gerookte zalm

met broodje, boter en potje dressing

€8,00

Salade tomaat-garnaal

met broodje, boter en potje dressing

€8,50

Salade tomaat-tonijnsla

met broodje, boter en potje dressing

€7,00

Salade tomaat-krab

met broodje, boter en potje dressing

€7,50

Salade rundscarpaccio

met broodje, boter en potje dressing

€10,00

Salade geitenkaas met spek

(lauw-warm) met broodje, boter en
potje dressing

€8,50

Salade camembert en
geitenkaas

(lauw-warm) met broodje, boter en
potje dressing

€8,50

Salade met spek en appel

(lauw-warm) met broodje, boter en
potje dressing

€6,50

Product

Omschrijving

Prijs

SOEPEN
Dagsoep 0.4L

€2,25

Dagsoep 1L

€5,00

Tomatensoep 0.4L

€2,25

Tomatensoep 1L

€5,00

Product

Omschrijving

Piccolo

/ Baguette

WARME SNACKS
Curryrol

€2,25

Curryrol Special

€2,75

Broodje Hamburger

Baguette 2 hamburgers, sla, tomaat
en saus
Piccolo 1 hamburger, sla, tomaat en
saus

€3,50 / €4,50

Broodje Cheeseburger

Baguette 2 Cheeseburgers, sla,
tomaat en saus
piccolo 1 Cheeseburger, sla, tomaat
en saus

€4,00 / €5,00

Broodje Mexicano

Baguette 1 XXL mexicano, sla, tomaat €4,00 / €5,50
en saus
Piccolo 1 mexicano, sla, tomaat en
saus

Broodje Saté

Baguette 2 saté's, sla, tomaat en saus €4,50 / €6,50
Piccolo 1 saté, sla, tomaat en saus

Broodje Curryworst

Baguette 2 Curryworsten, sla, tomaat €3,50 / €4,50
en saus Piccolo 1 Curryworst, sla,
tomaat en saus

Broodje Fishburger

Baguette 2 Fishburgers, sla, tomaat
en saus
Piccolo 1 Fishburger, sla, tomaat en
saus

€4,00 / €5,50

Broodje Calamares

broodje, calamares, sla, tomaaten
saus

€4,00 / €5,00

Broodje Hot Dog

€2,25 / €2,75

Broodje Hot Dog + Zuurkool

€2,75 / €3,25

Product

Omschrijving

Piccolo/ Baguette

BROODJE OMELETTEN
Broodje Omelet

€2,25 / €2,75

Broodje Spek & ei

€3,25 / €3,75

Broodje omelet hesp

€3,25 / €3,75

Broodje omelet kaas

€3,25 / €3,75

Broodje omelet kaas/hesp

€3,75 / €4,25

Broodje omelet tomaat

€3,25 / €3,75

broodje omelet champignons

€3,25 / €3,75

Broodje omelet
hesp/champignons

€3,75 / €4,25

Broodje boerenomelet

€4,00 / €4,50

Product

Omschrijving

Blikje / Flesje

DRANKEN
Cola

€1,60 / €1,85

Cola light

€1,60 / €1,85

Cola zero

€1,60 / €1,85

Fanta

€1,60 / €1,85

Sprite

€1,60 / €1,85

Ice tea

€1,90

Ice tea Green

€2,00

Chaudfontaine plat

€1,40

Chaudfontaine bruis

€1,40

Nalu

€1,90

Tonic

€1,90

Gini

€1,90

Cecemel

(blikje)

€1,60

Aquarius red blast

€2,25

Minute Maid sinaas

€1,90

Jupiler

€1,90

Koffie

€2,00

Thee

€2,00

Revolution thee

€2,20

Smoothie

€2,20

Vers sinaasappelsap 0,5l

€4,50

Vers sinaasappelsap 1l

€6,50

Red Bull

€2,40

Product

Omschrijving

Prijs

LEGE BROODJES
Piccolo

€0,50

Baguet

€0,75

Speciale Broodjes

€0,95

Product

Omschrijving

Prijs

Diversen
Waarborg Mand

€5,00

Waarborg Plateau

€2,50

Waarborg leisteen plateau
Potje Saus

€10,00
€0,50

Extra Beleg
Suplement

€0,00

Suplement ZAAL

€0,00

Product

Omschrijving

Prijs

EIERGERECHTEN
Omelet (bord)

€4,00

Spek en ei (bord)

€5,00

omelet hesp (bord)

€4,50

Omelet kaas(bord)

€4,50

Omelet kaas/hesp (bord)

€5,00

Omelet tomaat(bord)

€4,50

Omelet champignon(bord)

€4,50

Omelet
hesp/champignon(bord)

€5,00

Boerenomelet(bord)

€5,50

Product

Omschrijving

Prijs

ZOETIGHEDEN
Chocolade broodje

€1,25

Ronde rozijnenkoek

€1,25

Croissant

€1,25

Croissant met hesp

€1,50

Croissant met kaas

€1,50

Croissant met kaas en hesp

€2,00

Croissant met choco

€1,50

Croissant met confituur

€1,50

Appelflap

€2,00

Broodpudding

€2,00

Rijst taartje

€2,00

Pruimen taartje

€2,00

Frangipane Taartje

€2,00

Rijstpap met bruine suiker

€2,00

Chocolademuffin

€1,25

Vanille muffin met stukjes
chocolade

€1,25

Brownie

€1,25

Magere Yoghurt

potje met stukjes fruit

€1,25

Ben en Jerry’s ijs

(150 ml)

€3,00

snoep

€1,00

appel

€1,00

Product

Omschrijving

Prijs

CROQUE'S
Croque uit’t vuistje 1

1stuk

€2,25

Croque uit’t vuistje 2

2stuks

€3,25

Croque monsieur garnituur

2 stuks

€4,75

Croque Hawaï garnituur

2 stuks

€5,75

Croque madame garnituur

2 stuks

€5,75

Croque tomaat garnituur

2 stuks

€5,50

Croque bolognaise garnituur

2 stuks

€6,50

Uitsmijter

€5,75

Toast Maison

€7,00

croque hawai vuistje 1

1 stuk

€3,25

croque hawai vuistje 2

2 stuk

€4,25

Product

Omschrijving

Prijs

PASTA'S
Pasta bolognaise

€7,50

Lasagna

€8,00

Pasta salade met kip

(koud)

€6,00

Pasta salade met gerookte
zalm

(koud)

€7,50

Product

Omschrijving

Prijs

WOKGERECHTEN
Vegetarische wok met pasta

€7,00

Vegetarische wok met rijst

€7,00

Wok met kip en pasta

€8,00

Wok met kip en rijst

€8,00

Wok met scampi’s en pasta

€9,00

Wok met scampi’s en rijst

€9,00

Product

Omschrijving

Prijs

SCAMPI'S
scampi's in curry

€11,00

scampi's met look

€11,00

scampi's van de chef

€11,50

Product

Omschrijving

Prijs

ONTBIJT
Mini Ontbijt

1 Koffiekoek, 1 Broodje
(hesp,kaas,confituur of choco), 1
Koffie of thee, 1 Verse fruitsap € 6,25

€6,25

Ontbijt

Mini ontbijt + Yoghurt en vers fruit,
Extra broodje met beleg

€8,10

Groot ontbijt

Ontbijt + Omelet met spek

€10,00

Product

Omschrijving

MANDEN EN BUFFETTEN
Mini Broodjes
standaard

Mini broodjes en assortiment mini pistolets met
STANDAARD beleg. €1,40 per stuk. Alles wordt
verzorgd afgewerkt en op manden gegarneerd..

Mini Broodjes
gemengd

Mini broodjes en assortiment mini pistolets met
Gemengd beleg. € 1,50 per stuk. Alles wordt
verzorgd afgewerkt en op manden gegarneerd.

Mini Broodjes
luxe

Mini broodjes en assortiment mini pistolets met
LUXE beleg. € 1,60 per stuk. Alles wordt verzorgd
afgewerkt en op manden gegarneerd.

Smoskes mand
classic

Gesloten belegde piccolo’s met Classic beleg en
Smos

Smoskes mand
Luxe

Gesloten belegde piccolo’s met Luxe beleg en
Smos

Open Piccolo
Standaard

Open belegde piccolo's met STANDAARD beleg.
Alles wordt verzorgd afgewerkt en op manden
gegarneerd.

open piccolo
gemengd

Open belegde piccolo's met Gemengd beleg. Alles
wordt verzorgd afgewerkt en op manden
gegarneerd.

open piccolo
luxe

Open belegde piccolo's met LUXE beleg. Alles
wordt verzorgd afgewerkt en op manden
gegarneerd.

Gesloten piccolo
standaard

Gesloten belegde piccolo's met STANDAARD
beleg. Alles wordt verzorgd afgewerkt en op
manden gegarneerd.

Gesloten piccolo
Gemengd

Gesloten belegde piccolo's met Gemengd beleg.
Alles wordt verzorgd afgewerkt en op manden
gegarneerd.

Gesloten piccolo
Luxe

Gesloten belegde piccolo's met LUXE beleg. Alles
wordt verzorgd afgewerkt en op manden
gegarneerd.

Mini koffiekoek
classic

Mini koffiekoekjes classic
Alles wordt verzorgd afgewerkt en op manden
gegarneerd.

Mini koffiekoek
gemengd

Mini koffiekoekjes gemengd
Alles wordt verzorgd afgewerkt en op manden
gegarneerd.

Mini koffiekoek
luxe

Mini koffiekoekjes luxe
lles wordt verzorgd afgewerkt en op manden
gegarneerd.

Fruit saté

Fruitsate’s bereid in eigen keuken
ideale aanvulling op een broodjes mand
(minstens 1 dag op voorhand te bestellen)

Fruit mand

Assortiment van los fruit ( niet versneden)

Dessert mand

Assortiment taartjes en/of gebakjes

Snoep mand

Assortiment van snoep

Koffiekoeken

Assortiment koffiekoeken

Schoofzakjes

Lunch paketten volledig zelf samen te
stellen.

Prijs

