
 

Naam bedrijf: ………………………………. Datum levering: …………………… 

 

Belegde broodjes prijs wit of 

bruin 

aantal opmerking 

Smos kaas (Veggie) 

kaas, mayonaise, ei, tomaat, wortel, komkommer, sla 

3,70€    

Smos hesp 

hesp, mayonaise, ei, tomaat, wortel, komkommer, sla 

3,70€    

Smos kaas en hesp  

kaas, hesp, mayonaise, ei, tomaat, wortel, komkommer, sla 

4,00€    

Smos préparé  

préparé, mayonaise, ei, tomaat, wortel, komkommer, sla 

3,70€        

Smos Martino 

préparé, martinosaus, ei, tomaat, wortel, komkommer, sla  

3,90€    

Martino 

préparé, martinosaus, ansjovis, ajuin, augurk, tomaat 

4,00€    

Gegrilde kip  

gegrilde kip, veldsla, tomaat, gedroogde ui, andalouse 

4,00€    

Smos kipcurry 

kipcurry, tomaat, ei, wortel, komkommer, sla  

3,70€    

Italiano  

italiaanse ham, mozzarella, pesto, tomaat, rucola 

4,00€    

Italiano Veggie 

pesto, mozzarella, tomaat, rucola 

3,70€    

Smos huisgemaakte krabsalade  

krabsalade, tomaat, ei, wortel, komkommer, sla 

4,00€    

Gerookte zalm 

kruidenkaas, gerookte zalm, komkommer, tomaat, tuinkers 

4,50€    



Brie (Veggie) 

brie, walnoot, honing, rucola 

3,90€    

Huisgemaakte paprikahumus (Vegan) 

paprikahumus, komkommer, tomaat, wortel, sla 

3,70€    

Pesto (Veggie) 

rode pesto, gegrilde courgette, paprika, parmezaan, rucola 

3,90€    

Mini sandwiches wit (minstens 3 personen, prijs pp.) 

5 verschillende soorten belegde sandwiches per persoon 

6,00€    

Broodjes van de maand (oktober 2019) prijs wit of 

bruin 

aantal opmerking 

Boulet Bicky  

boulet/3 Bicky sauzen/ augurk/gedroogde ui 

4,00€    

Smos huisgemaakte vleessalade  

vleessalade, tomaat, wortel, komkommer, sla 

4,00€    

Martino (Veggie) 

veggie martino spread/martinosaus/ajuin/augurk/tomaat 

4,00€    

 

Alle broodjes Smos kunnen ook zonder groenten besteld worden aan 0,50 euro korting.  Bruine broodjes hebben een meerprijs van 0.20 euro. 

 

Dagsoep prijs  aantal opmerking 

Dagsoep 0,5 liter  2,50€    

Dagsoep 0,5 liter met brood en boter  3,00€    

Dagsoep 1 liter 4,50€    

Dagsoep 1 liter met brood en boter 5,00€    

 

Voor info over dagsoep: zie lunchmenu website, https://vinoscoop.be/pages/lunch 

 

Bestellingen kunnen gemaild worden naar broodjes@vinoscoop.be of gefaxt naar 09/253 12 44.  Bestellen kan tot 9.30 uur van de dag van levering.  

Levering gebeurt tussen 11.00 en 12.00 uur.  Geen leveringen op maandag, dan zijn we gesloten.  

Betaling graag contant bij levering, één gezamenlijke betaling per bedrijf.    



 

Gekoelde dranken prijs  aantal opmerking 

Blikje 33cl Coca-Cola 1,50€    

Blikje 33cl Coca-Cola Zero 1,50€    

Blikje 33cl Fanta 1,50€    

Blikje 33cl Ice-Tea 1,50€    

Flesje 50cl Spa Plat 1,50€    

Flesje 50cl Spa Bruis 1,50€    

 


