
Alles wat in de broodjesbar gekocht wordt moet ter plaatse ook betaald worden. Het makkelijkst 

gaat dat met de personeelsbadge waarop je een bedrag naar keuze kan opladen aan de laadpaal 

naast de drank- en snoepautomaten.  

Ook via Bancontact en Sodexokaart kan er betaald worden.  

We aanvaarden geen cash betalingen ! 

En nog dit : waar mogelijk gebruiken we milieuvriendelijke en composteerbare materialen.  

De arbeidskledij van onze cateringploeg heeft het Fairwear-label ! 

 

Tip :    

maak het jezelf (en ons) gemakkelijk : bestel je broodje on-line voor 10u ’s morgens en het ligt 

vanaf 11u30 klaar voor jou .  

 

Nog een tip :   

Wil je meer dan 5 broodjes tegelijk bestellen ? Doe het dan ook online maar dan wel max tot 18u 

de dag voordien ! 

 

De vermelde prijzen zijn btw-inclusief en blijven onveranderd tot  31 december 2020. 

 

 

 

 
Elke werkdag open van 8u tot 13u30 

Aanbod vanaf januari 2020 



Broodjesbar   

voor alle broodjes is er de keuze uit wit,     

bagnat of meergranenbrood 

Baguette (€ 2.80) 

( = zonder groentjes )   

 Ham  of kaas 

 Américain 

 Tonijnsla 

 Krabsla 

 Kip-currysla 

Smos (€ 3.00) 

( = met groentjes : ijsbergsla, tomaat, geraspte 

worteltjes, komkommer, gekookt ei)   

 Club (ham, kaas en mayo) 

 Ham of kaas 

 Américain 

 Tonijnsla of Krabsla 

 Kip-currysla 

 Veggie 

 Martino 

 Suggestie van ‘t moment ( €3,25) 

Koffie- en theekaart 

 

Espresso   € 1.80 

Ristretto   € 1.70 

Café Crème   € 2.20 

Cappucino   € 2.20 

Latte Machiato  € 2.50 

Moccacino   € 2.50 

Deca-koffie   € 1.80 

Thee     € 1.80 

Hot Chocolat   € 2.00 

Soep   € 0.50 

Fris 

Plat water (0,5 l)  € 1.10 

Bruisend water (0,5 l)  € 1.10 

Cola – original  (33 cl)  € 1.10 

Cola – zero (33 cl)  € 1.10 

Fanta orange light (33 cl) € 1.10 

Ice-tea  (33 cl)   € 1.10 

Tönisteiner-citron (33 cl) € 1.10 

 

Fruitig 

Stuk seizoensfruit   € 0.70 

Verse fruitsla    € 2.40 

 

Zoet 

Zuiveldessert (yoghurt, rijstpap,  

chocomousse, pudding,…)    

vanaf € 0.60 

Gebak (al naar gelang het aanbod : muffin, 

donut, taart, …)   

€ 1.10 

Snoep (Mars, Bounty, Snickers, Leo, Twix) 

    € 1.10

  

Smoothies 

Assortiment van smoothies  

en/of  

Gezonde vruchtendrankjes / groentesapjes 

   

  € 2,40 


