
17.95

www.bigbreadnaarden.nl

Frikandel
Frikandel speciaal
Kipfrikandel
Lange Lummel (XXL Frikandel)

Lange Lummel speciaal
Viandel

Rundvlees kroket
Kwekkeboom kroket
Satékroket
Kalfskroket
Goulashkroket

Kaassoufflé
Kaas souflesse
Bamischijf
Nasischijf
Kipkorn

Berenklauw
Gehaktbal (ambachtelijk uit de jus)

Mexicano
Pikanto
Smulrol
Shoarmarol

Loempia
Loempia speciaal
Vietnamese Loempia

Kipsaté (3 stokjes)

Halve Haan
Varkensschnitzel
Kipschnitzel

2,20
2,95
2,60
3,95
5,25
2,90

2,20
2,60
2,50
2,50
2,50

2,30
2,95
2,70
2,70
2,50

3,10
3,25
2,95
2,70
3,00
3,25

3,95
6,95
2,25

7,95
7,75
6,95
7,95

softIJS, milkSHAKES en drankenSNACKS

Heeft u allergieën? Vraag een medewerker voor meer informatie. Allergenenkaart aanwezig in de zaak.

Kijk voor alle actuele prijzen, bezorg- en openingstijden op www.bigbreadnaarden.nl
Let op! Tijdens o.a. feestdagen kunnen er afwijkende openingstijden zijn.

Wij verzorgen ook catering thuis of bij uw bedrijf

Complete lunch, broodjes, gerechten, saladeschotels,
vis, vlees, vega, bittergarnituur etc.

Alles kan op maat en naar uw wensen geleverd worden.

Alleen op afspraak, neem contact met ons op voor de vele mogelijkheden.

Speciaal:  Familiepakket
Gezinszak f rites voor 2 volwassenen en 2 kinderen met 6 snacks

Keuze uit: f rikandel, kroket, kaassoufflé
bamischijf, nasischijf en mini loempia’s (5 stuks)
Alle combinaties met genoemde snacks mogelijk

Bestel gemakkelijk online!
voor bezorgen en afhalen

7,95

7,95

8,25

9,95

9,25

9,25

8,75

8,95

8,95

Supertje catamaran speciaal
Grote frites met mayonaise, curry, uien en 2 frikandellen

Supertje back in town
Grote frites met mayonaise en 1 frikandel + 1 rundvleeskroket

Supertje boerenfrites
Grote frites met ui, champignons, bacon en paprika

Supertje kapsalon
Grote frites met shoarmavlees, gesmolten kaas en saus

Supertje crispy chicken
Grote frites met crispy chicken, ui, champignons en chilisaus

Supertje kalkoenshoarma
Grote frites met kalkoen shoarmavlees en knoflooksaus

Supertje varkensshoarma
Grote frites met varkensshoarmavlees en knoflooksaus

Supertje hete kip
Grote frites met kippendij, ui, champignons met pikante saus

Supertje teriyaki
Grote frites met kippendij, verse groente en teriyakisaus

Frites zonder
Frites mayonaise
Frites ketchup of curry
Frites speciaal
Frites satésaus
Frites oorlog
Frites feest

Frites joppiesaus
Frites knoflooksaus
Frites truffelmayonaise
Frites american fritessaus

Twister frites zonder

Gezinszak frites vanaf 2 personen

Gezinszak Twister frites vanaf 2 personen

5,10
6,20
6,20
6,40
6,40
6,60
6,95

6,40
6,40
6,50
6,50

6,55

v.a. 5,20
v.a.  6,75

2,60
3,25
3,25
3,40
3,40
3,65
3,90

3,40
3,40
3,50
3,50

3,50

Frites
Normaal Groot

Supertjes

(mayonaise, curry, satésaus met uien)

Mini loempia’s  (5 stuks)

Mini loempia’s  (10 stuks)

Bami- of Nasischijf
Kaastengels (6 stuks)

Vegakroket
Kaaskroket
Nacho cheesebites (6 stuks)

Kaassoufflé
Kaas souflesse
Vega kipkorn
Vega frikandel

2,40
4,40
2,70
4,75
2,95
2,95
4,95
2,30
2,95
2,80
2,95

Vegetarische snacks

Frikandel
Kroket
Bamischijf

3,25
3,25
3,25

Glutenvrije snacks

4,50
4,75
4,95
4,80
3,60
6,90
3,75
6,95
5,30
4,50
2,10
4,10

Bitterballen
Kaastengels
Nacho cheesebites
Chicken strips
Kipnuggets
Kipnuggets
Kipfingers
Kipfingers
Hotwings
Vlammetjes
Mini loempia’s 
Mini loempia’s

8 stuks

6 stuks

6 stuks

3 stuks

6 stuks

12 stuks

6 stuks

12 stuks

5 stuks

6 stuks

5 stuks

10 stuks

Borrelhapjes

6,75
39,50
54,50
68,50

8 stuks
50 stuks*
75 stuks*
100 stuks*

(excl. saus)

(3 bakjes saus)

(3 bakjes saus)

(3 bakjes saus)

Luxe partyhapjes (mix)

*Optie: op luxe presentatieschaal +5,75
(100 stuks zijn 2 schalen a 5,75 per stuk)

W. www.bigbreadnaarden.nl  |  M. naarden@bigbreadkitchen.nl
Big Bread Kitchen Naarden  | A. Mackaylaan 44, 1412 CR  Naarden  |  T. 035 - 737 07 29

Bestel gemakkelijk online!

Milkshake

1,25

2,50

2,60
5,95

2,95
3,75

0,50

v.a.
v.a.

v.a.

Kinderijsje

Koekbeker

Oubliehoorn
Softijs beker

Super sundae
Luxe sundae

Diverse toppings

MiddelKlein Groot

2,20
4,95

1,75
3,95

Smaken: aarbei, vanille, banaan en kiwi
3,953,502,95

MiddelKlein Groot

v.a. 2,50

2,75
15,95
15,95
15,95
15,95

Diverse gekoelde frisdranken

Heineken bier (blik, gekoeld)

Heineken bier sixpack (blik, gekoeld)

Rode wijn
Witte wijn
Rosé wijn

Alcoholische dranken

fles 0,75L

fles 0,75L (gekoeld)

fles 0,75L (gekoeld)

nieuw 2023

Kleine beker saus
Middel beker saus
Grote beker saus

0,85
1,60
2,60

(extra) sauzen
v.a.

v.a.

v.a.

catering service

Huzaren slaatje
met frisse salade

3,25

In verband met de zeer flucturerende prijzen van onze producten kan het zijn dat prijzen op 
deze kaart afwijken van de huidige prijzen in de zaak en via onze online bestelopties.



VEGA Spinazie kaasburger
Sesam broodje met
verse gemengde salade,
Parmezaanse kaas,
pijnboompitten en
truffelmayonaise

7.25

Vega burger
Sesam broodje met
verse gemengde sla,
vega burger, gebakken 
ui, mayonaise en curry

7.25

Vega kipburger
Sesam broodje met
verse gemengde sla,
vega kipburger
en chilisaus

7.25

Big Bread crispy chicken
Italiaanse bol met 
verse gemengde sla,  
krokante stukjes kipfilet,
gebakken uien, 
champignons en 
chilisaus

8.25

KIDS menu

Sesam broodje met

Cheeseburger
 

verse gemengde sla, 
125 gram rundvlees, 
kaas en grillsaus  

 
 

 

6.95

hawaïburger
Sesam broodje met 
verse gemengde sla, 
125 gram rundvlees, 
ui, kaas, ananas  
grillsaus en curry  

7.50

Menu’s Luxe belegde BroodjesKitchen burgers

Big Bread Kids BOX
Een kidsbox menu met frites, een lekkere snack met keuze uit;
kipnuggets, kipfingers, frikandel of kroket
Een drankje met keuze uit Caprisun, Fristi of Chocomel

Compleet met leuke verrassing!

Hamburgers zijn 125 gram
Angus Beef burgers zijn 200 gram 

en beide van 100% rundvlees.

Kipburgers zijn van 100% kipvlees 
(m.u.v. vegaburgers)

Liever een andere saus?
Vraag het een medewerker.

Warm vlees

Kalkoenshoarma

Varkensshoarma

Ambachtelijke gehaktbal

Hete kip

6,55

7,75

7,25

4,75

8,25

Zacht broodje met fricandeau en satésaus

Pitabroodje met kalkoenshoarma en knoflooksaus

Pitabroodje met varkensshoarma en knoflooksaus

Zacht broodje met gehaktbal uit de jus

Baguette met kippendijfilet, sla groenten en zoet pikante saus

6,25

6,25

7,75

7,95

3,25
3,25
3,25
4,50
5,75

Eiersalade

Gezond

Brie

Carpaccio

Kaas
Ham
Gekookt ei
Tartaar
Tartaar speciaal

Met ham, kaas, verse gemengde sla, komkommer, tomaat en gekookt ei 

Met walnoiten, honing en verse gemengde salade

Met pijnboompitten, rucola, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Met ui, mayo, en een gesneden ei

Huisgemaakt met verse ijsbergsla

Alle luxe broodjes worden geserveerd op een zacht wit bolletje, de burgers op een burgerbroodje en de shoarma in een shoarmabroodje.
Meerprijzen ipv bolletje: Baguette wit of bruin 1,00, warme Italiaanse bol 1,25

Kipsaté menu met kroepoek

Varkensshoarma menu

Kalkoenshoarma menu

Varkensshoarma speciaal menu

Kalkoenshoarma speciaal menu

Varkensschnitzel menu

Kipschnitzel menu

Sappige Spareribs menu

Halve Haan menu

Loempia menu

14,95

13,95

14,95

14,95

15,95

13,95

14,95

22,75

14,50

12,95

3 stokjes en satésaus

Met knoflooksaus en pitabroodje

Met knoflooksaus en pitabroodje

Met gebakken uien, paprika, knoflooksaus en pitabroodje

Met gebakken uien, paprika, knoflooksaus en pitabroodje

Met gebakken groentenmix van uien, champignons, paprika en bacon.

Met gebakken groentenmix van uien, champignons, paprika en bacon.

Spareribs met sweet chilisaus (vlees valt van het bot)

Lekker mals uit de oven of frituur

Met gebakken ei, ham en satésaus

Oosterse chicken salade

Crispy chicken salade

Carpaccio salade

Brie-honing salade

Verse rauwkostsalade

9,95

9,95

10,95

9,95

6,75

Met kippendij, teriyakisaus, ananas, sesam en verse gemengde salade

Met dungesneden carpaccio, rucola, zongedroogde tomaat, pijnboompitten,
Parmezaanse kaas, verse gemengde salade en truffelmayonaise

Brie met honing, walnoten, komkommer, tomaat en verse gemengde salade

Een grote variatie van dagverse salades met een frisse dressing

Met krokante kip, gebakken ui, champignons, verse gemengde salade en chilisaus

Maaltijdsalades

Geserveerd met dagverse gemengde salade, frites en fritessausUpgrade uw burger met Angus Beef +3,95

7.50

BIG AMERICAN BURGER
Sesam broodje met 
verse gemengde sla,  
dubbele burger, 
kaas, rode uien en 
burgersaus

truffelburger
Sesam broodje met 
verse gemengde sla,  
125 gram runvlees, bacon 
en truffelmayonasie

 
 

 

 
 

 
 

Big Black Jack
Sesam broodje met 
verse gemengde sla,  
Angus Beef, ham, kaas, 
gebakken ei 
en burgersaus

New York burger
Sesam broodje met 
verse gemengde sla,  
125 gram rundvlees, kaas, 
rode ui, bacon en 
smokey BBQ-saus

BIG bread burger
Italiaanse bol met 
verse gemengde sla,  
125 gram rundvlees, kaas, 
gebakken champignons,
ui, ei en grillsaus

BIG bread teriyaki
Italiaanse bol met 
verse gemengde sla,  
gegrilde stukjes kipfilet,  
peulvruchten,  
gebakken ui,  
champignons
en teriyakisaus

9.75

7.95

9.75

7.95

europese burger
Sesam broodje met 
verse gemengde sla,  
125 gram rundvlees, 
gebakken uien, 
mayonaise en curry 

6.75

8.25

8.25

Braziliaanse kipburger
Sesam broodje met 
verse gemengde salade,
krokante kipfilet, 
kaas en jamballasaus

7.50

Ang
us

 

Bee
f

Kies een kitchen burger uit ons assortiment en upgrade deze naar een compleet

menu met frites, fritessaus, verse salade en bolletje huzarentip! 5.95
voor

extra

australische kipburger
Sesam broodje met 
verse gemengde sla,  
krokante kipburger 
en grill- of joppiesaus

6.95

Heeft u allergieën? Vraag een medewerker voor meer informatie. Allergenenkaart aanwezig in de zaak.


