Lunchmenu

Belegde broodjes		
Prijs
		
Prijs

‘Olsman Special’		 e 3,95 Broodje geitenkaas		 e 3,95
Speltbroodje met oude kaas, geroosterde paprika, rode ui en sla.

Speltbroodje met jonge geitenkaas, honing en rucola.

Hollandse clubsandwich		 e 3,95 Broodje ham / kaas met kruidensaus		 e 1,95
Drie plakken boerenstoet belegd met salami, ham, rucola,
selleriesalade en vinegar chips.

Witte punt met ham en / of kaas met kruidensaus.

Clubsandwich gezond 		 e 3,95

Waldkornpuntje met huisgemaakte tonijnsalade en sla.

Drie plakken boerenstoet belegd met ham, kaas, ei,
komkommer, sla en tomaat voorzien van een lekkere dressing.

Broodje Mediterrano		 e 3,95
Ciabatta met ei, sla, tomaten, rauwe ham, olijven,
komkommer en paprika.

Broodje brie		 e 3,95
Gildekorntriangel met brie, appelstroop, sla en appel.

Broodje beenham		 e 3,95
Witte punt met gekruide beenham en mosterd-dille dressing.

Broodje caprese		 e 3,95
Italiaanse bol met pesto, tomaat, mozerella en sla.

Broodje tonijn		 e 3,95
Broodje zalm		 e 3,95
Gildekorntriangel met Noorse gerookte zalm
en bieslook-roomkaas.

Broodje filet Americain 		 e 3,95
Witte punt met filet Americain met ei en ui.

Broodje pittige kipsalade 		 e 3,95
Witte punt pittige kipsalde met sla.

Het Seizoensbroodje		 e 3,95
Geniet ieder seizoen van een bijzonder belegd
seizoensbroodje. Vraag ons of kijk op de website
wat nu het seizoensbroodje is.

Bij alle broodjes kunt u naast de standaarduitvoering ook kiezen uit de volgende broodjes: Gildekorntriangel,
Waldkornpuntje, Speltbroodje, Italiaanse bol, Witte punt of een Ciabatta.

Olsman originals		
Broodje hagelslag/pindakaas/jam
Broodje ham/kaas		
Krentebol met boter		

Prijs
e 0,95
e 1,85
e 1,10

Zoete broodjes		
Prijs
Puddingbroodje		
e 1,30
Deense krakeling		
e 1,60
Appelflappen (warm)		
e 1,80
Hardenbergse verleiding		
e 1,00
Krentenslofje 		
e 0,75

Warme broodjes		
Kroket/Frikandel broodje		
e 2,00
Gesorteerde hartige broodjes		
e 1,75
Voor bij de koffie		
Saucijzenbroodje		
e 1,75
Harnbarger Kruudkoeke		
Plaatpizza		
e 1,95
Harnbarger Kruudkoeke		
Hawaïbroodje		
e 1,95
met rozijnen
Croissant naturel		
e 1,00
Torenspitsen (4 stuks)		
Gevulde croissant ham & kaas		
e 1,75
Div. Gevulde Koeken		

e 4,50
e 4,95
e 4,69
e 1,35

Gebak		
Prijs
Olselino (hazelnootschuimstukje) e 1,50
Tompouce		
e 1,60
Gesorteerd gebak p/st		
e 1,85
Kwarkpunt		
e 1,85
Bavaroise (div. smaken)		
e 1,85
Hazelnootgebak		
e 1,85
Mokkagebak		
e 1,85
Bananensoes		
e 1,85
Moorkop		
e 1,85
Chipolatagebak		
e 1,95
Vruchtengebak		
e 1,85
Gesorteerde vlaaipunten		
e 1,80

Voor 09.00 uur be
op de gewenste tij steld,
d bezorgd!
Bezorgkosten in Ha
rdenberg: e 4,-

Voorstraat 15
7772 AA Hardenberg
t 0523 27 10 01

f 0523 27 10 02
e info@bakkerijolsman.nl
i www.bakkerijolsman.nl

Tel (0523) 27 10 0
1

Bij bestellingen die
via e-mail worden gep
laatst
garanderen wij alle
en een levering van
de
bestelling wanneer
wij een dag van te vor
en
op uw digitale bestell
ing hebben gereageer
d.

