
 
 
 
 
 
 
 

Bestellijst lunch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    
 
 
 

 

Bedrijf : _____________________ 

Adres  : _____________________ 

Telefoon : _____________________ 

Referentie  : _____________________ 

Email-adres :      

Contactpersoon: ___________________ 

 

Vleeswaren     Fruit (= ook seizoensfruit) 
____ rosbief     ___ tomaten 
____ grillham     ___ komkommer 
____ fricandeau     ___ sinaasappels 
____ kipfilet     ___ bananen  
____ kipfilet tuinkruiden    ___ peren 
____ salami     ___ appels 
____ mosterdgehakt     ___ nectarines  
____ gebraden gehakt    ___ perziken 
____ runderrookvlees    ___ kiwi’s 
____ rauwe ham     ___ mandarijnen 
       ___ doosje aardbeien 
Kaas       ___ kg pruimen 
____ jonge kaas   
____ belegen kaas     Salades 
____ komijnekaas     ___ bakje eiersalade 
____ oude kaas     ___ bakje tonijnsalade 
____ overjarige kaas    ___ bakje kip-kerrie salade 

      ___ bakje filet americain 
Zuivel      ___ bakje vleessalade 
____ melk      ___ bakje zalmsalade 
____ karnemelk     ___ bakje fruitsalade 
____ jus d’orange     ___ bakje rauwkost 
____ fles vruchtensap    
____ optimel      
____ rauwe eieren    Zoet Beleg 
____ gekookte eieren    ___ pot chocopasta 
____  smeerboter     ___ pak muisjes   
       ___ pak hagelslag 
Overig      ___ pak vlokken 
___ rol beschuit 
___ pak crackers 
___ pak ontbijtkoek        
____  pot sandwichspread     
___ pot pindakaas 
____  pot jam 
 
Brood       
____ waldcorn  ____ witte bol  
____ licht bruin  ____ bruine bol  
____ licht bruin sesam ____ krentenbol 
____ wit   ____ witte pistolet 
____ wit sesam  ____ bruine pistolet 
____  donkerbruin  ____ maïscarré  
____  volkoren     volkorenbol   
____  allison   ____ waldkornbol 
 Italiaanse bol  Milano bol 

Wat niet op de lijst staat:  
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 
• Datum:   ____________ 
 
• Tijdstip:  ____________ 
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