
KOUDE BROODJES 
Keuze uit verschillende broodjes, oerbrood en wraps

Belaef kaas € 3,75 
Kaas, ijsbergsla, komkommer en saus

Belaef ham € 3,75
Ham, ijsbergsla, komkommer en saus

Belaef gezond € 4,75
Ham, kaas, ei, tomaat, komkommer en saus

Belaef eiersalade € 4,75
Eiersalade, ijsbergsla

Belaef brie €5,00
Brie, vruchtenjam, rucola

Belaef geitenkaas €5,00
Geitenkaas, vruchtenjam, rucola

Belaef tonijnsalade € 4,75
Tonijnsalade, sla, ui, komkommer en saus

Belaef filet americain €5,00
Filet american, ijsbergsla, ui, peper en zout (augurk)

Belaef carpaccio   €5,75
Carpaccio, rucola, pijnboompitten, geraspte kaas, 
gedroogde tomaat, pesto, truffelmayonaise

Belaef zalm € 5,75
Gerookte zalm, kruidenkaas, rucola

Belaef caprese € 5,00
Tomaat, mozarella, rucola, dressing

Belaef kip pesto € 5,00
Gerookte kip, pesto, pijnboompitten, rucola

WARME BROODJES
Keuze uit verschillende broodjes of oerbrood 

Belaef Leudal burger € 5,75
Burger, gebakken ui, sla, tomaat, komkommer en saus

Belaef kipsaté € 5,75
Kipsaté, taugé, ijsbergsla, geroosterde uitjes

Belaef champignon € 5,75
Champignon in truffelsaus, ui, kaas, rucola

Belaef beenham € 5,75
Beenham in honing-mosterdsaus, rucola

Belaef pittige kip € 5,75
Kipstukjes, ananas, kaas, chilisaus

Belaef pulled pork € 5,75
Pulled pork, ijsbergsla en saus

Belaef stokbroodje gehakt € 5,75
Gevuld stokbrood met zigeunergehakt, kaas en katenspek

Belaef stokbroodje Haör € 5,75
Gevuld stokbrood met h.o.h. gehakt, kruidensaus, 
gebakken ui, geraspte kaas

Belaef stokbroodje kip € 5,75
Gevuld stokbrood met kipfilet, kruidensaus

        = vegetarisch

Naast onze vaste broodjes-
kaart hebben wij ook wekelijks
lekkere nieuwe actiebroodjes
op ons menu. Vraag ernaar!



PANINI’S
 
Panini hawai € 4,50
Ham, kaas, ananas

Panini kip € 4,50
Kaas, kipfilet, kruidenkaas

Panini brie € 4,50
Brie, honing, pijnboompitten

Panini kaas € 3,75
Kaas

SOEP € 3,50
Diverse huisgemaakte dagsoepen, geserveerd met brood 

MAALTIJDSALADES

Carpaccio € 8,50
Carpaccio, rucola, sla, ui, komkommer, pijnboompitten, 
geraspte kaas, gedroogde tomaat, pesto, truffelmayonaise

Kaas € 7,50
Verschillende soorten kaas, sla, ui komkommer, 
tomaat, dressing

Kip € 7.50
Kipfilet, geraspte kaas, pijnboompitten, sla, ui, 
komkommer, tomaat, dressing

Vis € 8,50
Garnaaltjes, tonijnsalade, zalm, sla, ui, tomaat, 
komkommer, dressing

        = vegetarisch

KLEINE DAGMAALTIJDEN

Prijzen variëren van € 6,50 tot € 9,50

DRANKEN

Koffie     € 2,00
Cappuccino     € 2,25
Latte macchiatto    € 2,25
Cappuccino speciaal  € 2,75 
Latte macchiatto speciaal  € 2,75
Warme chocomel    € 2,50
Ijskoffie     € 3,00
Thee      € 2,00
Smoothies     € 3,00
Blikjes fris     € 2,00

Bestellen:
Telefonisch 0475-582344 of 0610388188
of mail flowers@belaefroggel.nl

Bezorgen is mogelijk bij besteding vanaf ¤ 25,00
in een straal van 5 km vanaf Horn 

Dorpstraat 18a • 6085 BG Horn
www.belaefroggel.nl

Openingstijden:
Maandag    gesloten
Dinsdag t/m vrijdag   09:30 - 18:00uur
Zaterdag    09:30 - 16:00 uur 


