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Dorpsstraat 64
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Vaassen
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info@eekterzicht.nl
www.eekterzicht.nl

Bestellijst 2021



B�ST��L�N?

Bestellingen dienen 
minimaal 2 uur voor de 

gewenste levertijd 
binnen te zijn

0578 623992

Besteltijden: 
Ma t/m vrij 9:00 t/m 15:00 uur
Bezorgtijden: 
Ma t/m vrij - weekend in overleg

(Bedrijfs)naam

Contactpersoon

Telefoonnummer

Adres

Gewenst tijdstip

Bezorgen Afhalen

Op rekening Contant Pin

witte
bol

bruine
bol

witte
pistolet

bruine
pistoletKoud broodje (met rauwkost en boter)

waldkorn
(+€0.75)

jonge kaas

italiaanse
bol 

(+€1.00)
€ 2.55
€ 2.80
€ 3.20
€ 2.55
€ 2.75
€ 3.75
€ 3.85
€ 3.85
€ 3.40
€ 4.20
€ 3.25
€ 3.80
€ 4.30

oude kaas
roombrie
gekookt ei
geldersche ham
bieslook roomkaas
gezond ham/kaas
gezond rosbief
eiersalade (eigengemaakt)
filet americain+ui (ei + € 0.25)
eigen gebraden rosbief
tonijnsalade (eigengemaakt)
gerookte zalm

Warm broodje (saus naar keuze)

€ 2.70
€ 2.70
€ 3.00

€ 3.00
€ 2.85
€ 2.75

€ 3.75

€ 4.75

€ 5.85

€ 4.50
€ 3.80
aantal

€ 2.70

frikandel
kroket
ambachtelijke kroket
gebakken ei
gebakken ei en spek
kaassoufle
hamburger
hamburger boeren 
(gebakken ei,ui,spek)
warm vlees met satesaus
warm vlees speciaal 
(champignon,ui,ei,satesaus)
beenham met beenhamsaus

mayo
gehaktbal
sauzen (gratis bij uw broodje)

Lunches (te bestellen vanaf 10 stuks)

€ 2.75

€ 3.35

€ 3.95

Basis: zachte bolletjes met eenvoudig beleg o.a. 
jonge kaas, oude kaas, ham, gekookt ei, kipfilet
Eekterzicht: harde en zachte broodjes met div. 
beleg o.a. kaas, ham, gezond, filet americain, ei, brie
Luxe: sandwiches en pistoletjes met div. beleg kaas, 
brie, gezond, rosbief, zalm, filet americain

Lunch Specials

€ 6.25

€ 6.25

€ 6.25

€ 6.25

€ 6.25

€ 6.25

Crazy chicken: malse kip
honingmosterdsaus, augurk
Platte koe: carpaccio, pesto,
kaas, pijnboompitten, tomaat
Franse verleiding: brie, honing 
Romige zwemmeling: zalm en 
roomkaas
Vette bek met spek: 
Schnitzel, mozzarella, tomaat, 
spek, rode ui
Tzachicky: tzatziki, hete kip, 
rode ui

Wraps

sla, tzatziki, kaas en 
komkommer € 4.00

€ 5.00

€ 5.00

sla, roomkaas, zalm, rode ui
sla, carpaccio, zongedroogde 
tomaat, kaas, pijnboompitten

Uitsmijter op wit brood 

ham en kaas € 6.00

€ 7.50speciaal: ham, paprika, spek,
ui, champignons

Panini’s

kruidenboter, ham, ui, kaas,
champignons € 5.85

hete kip met gesmolten kaas € 5.85
roomkaas, brie, honing en 
walnoten (vega) € 5.85

pesto, brie en spek € 5.85
ham,kaas,ananas € 5.75
gehakt, champignons, ui, kaas € 5.85
mozzarella, pesto, tomaat € 4.75
kruidenboter, paprika, ui, 
champignons, kaas (vega)
zalm, pesto, rode ui, tomaat, 
pijnboompitten

€ 5.75

€ 6.00

Salades met stokbrood en kruidenboter

carpaccio € 12.50
zalm € 12.50
brie, honing, walnoten (vega) € 12.50

Plates geserveerd met friet en salade

spareribs € 14.50
schnitzel+champignonsaus € 14.50
kipsate € 14.50
veluws stoofpotje € 14.50
veg.schnitzel+champignonsaus € 14.50

Dranken

melk 1L € 2.15
karnemelk 1L € 2.15
jus d'orange 1L € 2.80
blikje cola € 2.00
blikje cola zero € 2.00
blikje fanta € 2.00
beker verse jus d'orange € 3.00
flesje optimel € 2.25
blikje redbull € 2.50

Ook lekker...
S�u�������r�o���
€2,�0

K�a��r�o���
€2,�0

curry mosterd satesaushoningmosterd


