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LEKKERS VOOR 
BIJ DE LUNCH
SOEP VAN DE DAG   €3,25 p.p
Heldere of gebonden soep incl. soepkop & lepel

VIENNOISE    €0,90 p.s
Een heerlijk luxe zoet mini broodje

WARM WORSTENBROOD  €1,75 p.s

FRUITSALADE    €2,50 p.s
Bakje vers gemaakte fruitsalade van het seizoen

MAALTIJDEN SERVICE
Wordt er bij u in bedrijf s ‘avonds nog gewerkt of heeft u een 
bijeenkomst waarbij u een eenvoudige en smakelijke maaltijd 
nodig heeft, dan is onze maaltijdenservice iets voor u. Dit 
bestaat uit een dagelijks wisselend menu met eenvoudige 
en betaalbare maaltijden. 

Verkrijgbaar vanaf €9,75 (zie onze website)

DELICIOUS SALADS
SALADE SUCRÉ & SALÉ    
Wisselende salade van het seizoen, zie onze site 

POKÉ BOWL
FISH    
Sushi rijst, gerookte zalm, garnalen, soja-
boontjes, avocado, komkommer, wortel, 
wakame & sesam 

CHICKEN    
Risoni (fijne pasta), gegrilde en gerookte kip, 
avocado, komkommer, wortel, lente ui, mango, 
kokos & sesam 

VEGA    
Sushi rijst, gemarineerde tofu, omelet, 
sojaboontjes, avocado, komkommer, wortel, 
wakame, radijs & sesam

€5,00

€4,00

€4,00

Small Normal

€8,50

€7,50

€7,50

DRANKEN GEKOELD
1 LTR. PAK    €2,20
Keuze uit halfvolle melk, karnemelk & jus d‘orange 

1 LTR. FLES    €2,20 
Keuze uit Coca Cola, Coca Cola Light, Fanta, Ice Tea, 
7-Up, Chaudfontaine rood & Chaudfontaine blauw

€3,25



LUNCH
Voor onze lunches maken wij gebruik van een gevarieerd 
assortiment vers gebakken broodjes. Alle lunches worden vers op 
bestelling gemaakt. 

HOE BESTELLEN? 
Kies het gewenste assortiment en eventueel een supplement voor het 
totaal aantal mensen.

Maak een keuze uit het beleg voor op de broodjes. Maximaal 5 soorten 
beleg uitgaande van minimaal 6 personen. Geen zin om zelf te kiezen, 
dat kan natuurlijk ook. Wij maken dan een gevarieerde keuze. En lust u 
iets niet geef het dan aan ons door. 

Uw bestelling graag 1 dag van tevoren aan ons doorgeven per e-mail: 
info@sucresalecatering.nl. Voor dezelfde dag bestellen, graag even 
bellen.

MINIMALE BESTELLING €25

ASSORTIMENT A   €6,00 p.p.
• 2 luxe belegde broodjes per persoon met gevarieerd beleg

ASSORTIMENT B   €8,75 p.p.
• 3 luxe belegde broodjes per persoon met gevarieerd beleg

ASSORTIMENT C   €7,25 p.p.
• 3 mini belegde broodjes per persoon met gevarieerd beleg

ASSORTIMENT D   €9,25 p.p.
• 4 mini belegde broodjes per persoon met gevarieerd beleg

ASSORTIMENT E   €8,25 p.p.
• 2 luxe belegde mini broodjes per persoon
• 1 warm broodje p.p. (kies per bestelling één soort warm 

  broodje Medium size) of 1 heerlijke gevulde salade Sucré &  

  Salé of een kop soep van de dag p.p. 

ASSORTIMENT F   €9,25 p.p.
• 2 luxe belegde broodjes per persoon
• 1 warm broodje p.p. (kies per bestelling één soort warm 

  broodje Medium size) of 1 heerlijke gevulde salade Sucré &  

  Salé of een kop soep van de dag p.p. 

ASSORTIMENT G   €10,50 p.p.
• 3 luxe belegde mini broodjes per persoon
• 1 warm broodje p.p. (kies per bestelling één soort warm 

  broodje Medium size) of 1 heerlijke gevulde salade Sucré &  

  Salé of een kop soep van de dag p.p. 

LUNCH 
ASSORTIMENT

SUCRÉ & SALÉ
Wisselend broodje van het seizoen, zie site

ZALM
Gerookte Noorse zalm met wasabi mayonaise & ijsbergsla

ROSBIEF
Rosbief met tomatentapenade, cashewnoten, truffel-
mayonaise, balsamicocrème & rucola

CARPACCIO
Carpaccio, Grana Padano, truffelmayonaise, balsamico-
crème, Mediterrane pitjes & rucola

MARTINO 
Filet americain, huisbereide pittige martinosaus, rode ui, 
crunchy uitjes, augurk, kappertjes & rucola

BRIE 
Roombrie, walnoten, en honing & ijsbergsla

GEITENKAAS 
Romige zachte geitenkaas, honing, druiven, walnoten  
& ijsbergsla

OLD AMSTERDAM 
Old Amsterdam kaas, zongedroogde tomaat, walnoot
& rucola

CAPRESE
Kerstomaatjes, mozzarella, tomatentapenade, pesto 
& rucola

MÉDITERRANÉE 
Serranoham, mozzarella, zongedroogde tomaat, pesto, 
Mediterrane pitjes & rucola

KRAB
Overheerlijke krab-surimi salade, ei, komkommer, tomaat  
& ijsbergsla

LUXE BROODJES BELEGD
TUNA 
Huisbereide tonijnsalade, kappertjes, rode ui & rucola

EIERSALADE  
Huisbereide eiersalade, speklamel, tomaat, komkommer, 
bieslook & ijsbergsla

BELGISCHE KIP-CURRY   
Stukjes malse kipfilet met pittige Belgische currysaus, 
tomaat & ijsbergsla

SMOSKE   
Ham, kaas, speklamel, komkommer, tomaat, ei, rode ui en 
Belgische mayonaise & sla

CLUB
Gerookte kipfilet, ei, tomaat, speklamel, komkommer, 
Belgische mayonaise & rucolaWARME BROODJES

BELEGD
SUCRÉ & SALÉ
Wisselend broodje van het seizoen, zie website

TERRIYAKI
Oosterse terriyaki kippuntjes

RUNDVLEESKROKET
Rijkgevulde rundvleeskroket met mosterd 
& mayonaise

CAJUN 
Cajun Hot Dog met curry uien & mosterdsaus

BLACK POT BURGER  
Cajun hamburger, garnituur van ui, paprika 
en bleekselderij, hot tomato sauce & smokey 
hot cocktail sauce

W W W. S U C R E S A L E C AT E R I N G . N L

€3,25

€3,25

€2,75

€3,25

€3,25

Medium Full size

€6,00

€6,00

LOSSE LUXE BROODJES €3,50 p.s. • LOSSE LUXE MINI BROODJES €3,00 p.s.

WARME PANINI’S
HAM / KAAS

CHORIZO
Panini met chorizo, roomkaas, paprika & 
Grana Pardano

BRIE
Panini met brie, tomaat & spek

TONIJN
Panini met tonijn, mozzarella, rode ui, zwarte olijf, 
tomaat & roomkaas

MOZZARELLA
Panini met mozzarella, tomaat, pesto, basilicum

€3,25

€3,25

€3,25

€3,25

€3,25


