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broodjesbezorgservice
belegde broodjes · lunch · catering

Alle broodjes worden elke dag vers afgebakken 
en belegd met verse ingrediënten.

Bij de zachte bollen, pistolets en stokbroden 
kunt u ook kiezen tussen wit en bruin brood.
Geef dit bij de bestelling aan.

Al onze broodjes worden belegd met ijsbergsla.

Dieet of allergieën? Geef dit bij de bestelling aan.

Mo&Co broodjesbezorgservice · Nunspeet · 06 - 3959 3759 · www.mo-co.nl

€4,70

€3,85
€4,70

€5,25

€3,60
€4,95

€4,95

€5,75

€3,05

€3,30
€3,60

Speciale broodjes
Warm snackbroodje:
- Saucijs 
- Frikadel
- Kaas
Tosti ham en kaas
Tosti ham, kaas met ananas
Tosti kaas, salami, paprika, pesto en ui
Tosti brie, honing en walnoot                   
Tosti kaas, tomaat en ui                  
Omelet met kaas en pistolet met:            
- Ham
- Salami 
- Spek
Rookworst met mosterd en witte bol
Tosti Vega
Camembert, honing en walnoot
Tosti Vega
Mozzarella, tomaat, ui en pesto
Sandwich kipfilet en bacon

Belegde broodjes
Keuze uit onderstaand beleg en broodje

Belegde broodjes
Keuze uit onderstaand luxe beleg en broodje

Zachte bol wit/bruin €2,00
Pistolet wit/bruin €2,10
Stokbrood wit/bruin €3,85

Italiaanse bol wit €4,10
Triangel meergranen €4,10

Zachte bol wit/bruin €3,15
Pistolet wit/bruin €3,30
Stokbrood wit/bruin €4,90

Italiaanse bol wit €4,75
Triangel meergranen €4,75

Ei
Rauwe ham
Salami
Brie
Paté

Kaas jong
Boerenham
Kruidenroomkaas
Kipfilet

Ossenworst
Rosbief
Filet Americain
Tonijnsalade
Eiersalade
Chorizo
Runderrookvlees

Kruidenroomkaas
Zalmsalade
Kipkerriesalade
Oude kaas
Vega Hummus:
Tomaat
Pompoen
Kerrie



Mo&Co's Broodjes

Mo's Panino
Ciabatta met mozzarella, salami, tomaat, parmezaan, pesto en bieslook.

Co's Panino
Ciabatta met chorizo, kaas, paprika, rode ui en kruidenboter.

Broodje Snekkie
Witte sesambol met hamburger, sla, ui, tomaat, kaas, ketchup en mayo.

Specials

Lunchsalade Mo met bacon en ei in handige box - Slamelange met crispy bacon, ei,
komkommer, cherrytomaat, parmezaan, olijfolie en pistolet.

Soep (v.a. 6 p.)

Lunchsalade Co met zalm in handige box - Met gerookte zalm, zongedroogde tomaten,
pijnboompitten, komkommer, rode ui, olijfolie en pistolet.

Executive lunch (vanaf 5 pers.) - Twee petit pains en een witte bol per persoon met
kaas, vleeswaar en bijbehorende garnituur, een stuk fruit, 250 ml melk en een beker
vruchtenyoghurt. Om 9:30 bestellen is v.a. 12:00 bezorgen! Prijs is p.p.

Nunspeet Erg Gezond - Vers afgebakken stokbrood met kaas, ham, ei, komkommer,  
frisse sla en tomaat.

Keiler - Vers afgebakken stokbrood met filet americain, mayonaise, uitjes, augurkjes, 
ei en frisse sla. Keuze uit wit of bruin brood.

Elbertje - Vers afgebakken stokbrood met rookvlees, ei, gegrilde paprika, huisgemaakte 
pestospread en frisse sla. Keuze uit wit of bruin brood.

Veluws Broodje - Vers afgebakken stokbroodje met chorizo, pesto en lekkere pomodori
tomaatjes en frisse sla. Keuze uit wit of bruin brood.

Veluwemeer - Vers afgebakken stokbrood belegd met zalm, kruidenkaas, bieslook  
en frisse sla. Keuze uit wit of bruin brood.

Nuwenspete - Vers afgebakken stokbrood belegd met zalm, kruidenkaas, bieslook  
en frisse sla. Keuze uit wit of bruin brood.

Kabouterbos - Vers afgebakken stokbroodje met kruidenkaas, lekker veel tomaat, 
pijnboompitten en frisse sla. Keuze uit wit of bruin brood.

Zandenplas - Vers afgebakken stokbrood met brie, honing, walnootjes en frisse sla.

Broodje van de maand - Vraag naar het actuele broodje van de maand!

Sandwich Bacon en Ei - Licht geroosterde ambachtelijke sneden brood met ei, 
krokante bacon,mayonaise en bieslook.

Pulled Pork - Italiaanse bol met pulled pork met smokey BBQ sauce.

Carpaccio - Italiaanse bol met carpaccio, balsamico dressing, pijnboompitten,  
Parmezaanse kaas en verse sla.

Smoothie
- Van verse yoghurt met aardbei, banaan, sinaasappel
- Van verse yoghurt met mango, banaan, sinaasappel 
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€7,70

€8,00

€3,35

€11,85

€5,75

€5,75

€5,75

€5,75

€5,75

€5,75

€5,75

€5,75

€5,75

€5,75

€5,75

€5,75

€3,60

€5,75

€5,75

€5,50


