Smakelijk ontbijten en
lunchen doe je met Césant

‘s morgens vóór 10 uur besteld, op tijd bezorgd!
Via catering@cesant.nl
LUNCH 1*

€ 1,65

Zachte witte en bruine broodjes met basis beleg
( jonge kaas, komijne kaas, ham, kipfilet, gehakt en cervelaat )

LUNCH 2*

€ 1,95

Witte en bruine harde broodjes ( pistoletjes )
( jonge kaas, komijne kaas, ham, kipfilet, gehakt en cervelaat )

LUNCH 3*

€ 2,45

Zachte en harde broodjes met meer gevarieerd beleg en rauwkost

LUNCH 4*

€ 2,75

Diverse luxe harde broodjes. Met luxe beleg en mooi gegarneerd
* (MINIMALE BESTEDING € 20,00)

LUNCHPAKKET 1 VANAF 10 PERSONEN

€ 3,25

Zacht wit broodje vleeswaren ( kipfilet, gehakt, ham en cervelaat )
Zacht bruin broodje kaas ( jonge kaas en komijne kaas )

LUNCHPAKKET 2 VANAF 10 PERSONEN

€ 3,75

Pistolet wit vleeswaren ( kipfilet, gehakt, ham en Cervelaat )
Zacht bruin broodje kaas ( Jonge kaas en komijne kaas )

LUNCHPAKKET 3 VANAF 5 PERSONEN

€ 5,50

Césant cluppie’ ( Clubsandwich, specialiteit ).
Hand fruit. Mueslibol.
Melk/karnemelk (250 ml)

LUNCHPAKKET 4 VANAF 5 PERSONEN

€ 6,95

Luxe hard wit broodje vleeswaren met rauwkost
Luxe hard bruin broodje kaas met rauwkost + muffin of donut
Melk/karnemelk (250 ml)

LUNCHPAKKET 5 VANAF 5 PERSONEN

€ 5,50

Luxe hard wit broodje vleeswaren met garnering. Césant cluppie’ ( Clubsandwich, specialiteit )
Melk/karnemelk (250 ml). Handfruit

Césant Creatieve Catering, food & events van hoge kwaliteit voor ieders budget

Smakelijk ontbijten en
lunchen doe je met Césant

‘s morgens vóór 10 uur besteld, op tijd bezorgd!
Via catering@cesant.nl
LUNCHPAKKET 6 VANAF 5 PERSONEN

€ 6,95

( Sandwichlunch )3 Laagse sandwich met luxe vleeswaren en sla met garnering
3 Laagse sandwich met verschillende kaassoorten met garnering
Handfruit. 250 ml melk/karnemelk

LUNCHPAKKET 7 VANAF 5 PERSONEN

€ 6,95

Mini broodjes lunch. Mini zacht wit broodje vleeswaren met rucola
Mini zacht bruin broodje kaas met komkommer
Mini krentenbol. Mini croissant met zoet beleg
Handfruit. Melk/karnemelk (250 ml)

LUNCH EXTRA’S VANAF 10 PERSONEN
( Salad shake ) gemengde sla met keuze uit gerookte kip, zalm, tonijn, ham, Grieks, Italiaans

€ 2,50
€ 2,25
€ 3,50

ONTBIJT ( VANAF 07:00 UUR ) VANAF 8 PERSONEN

€ 7,95

Warm broodje ( Broodje bal, kroket, frikandel, hamburger, kaas broodje en saucijzenbroodje )
Soep ( Tomatensoep, kippensoep, groentensoep, champignonesoep )

Mini zacht wit broodje vleeswaren
Mini zacht bruin broodje kaas
Mini croissant zoet belegd
Mini zonnepitten broodje met salade
Flesje jus d’orange (0,25 l)
Gekookt eitje

ONTBIJT ( VANAF 07:00 UUR ) VANAF 8 PERSONEN

€ 6,95

Wit pistoletje vleeswaren
Bruin pistoletje kaas
Croissant
Flesje jus d’orange (0,25 l)
Gekookt eitje

CÉSANT
Van Heekstraat 27H | 3125 BN Schiedam
Tel 010 - 426 94 73 | Fax 010 - 245 01 06
catering@cesant.nl | www.cesant.nl
Genoemde prijzen zijn ex. btw. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

