FRITES

SNACKS

Friet zonder
Friet mayonaise
Friet curry of ketchup
Frites speciaal
Frites satésaus
Frites oorlog
Frites feest
Frites joppiesaus
Frites knoflooksaus
Twister frites
RAS patat
Gezinszak frites

klein

middel

groot

2,50
3,30
3,40
3,40
3,40
3,60
3,80
3,40
3,40

3,95
4,95
5,10
5,10
5,10
5,40
5,60
5,10
5,10

4,90
6,30
6,50
6,50
6,50
6,70
6,80
6,50
6,50

+ 1,00 + 1,40 + 2,00
+ 1,00 + 1,40 + 2,00
om mee te nemen

v.a.

5,25

Frites specials
Supertje catamaran speciaal

7,95

Supertje back in town

7,95

Supertje biefstukpuntjes

13,95

portie frites met mayonaise, curry, uien en 2 frikandellen
portie frites met mayonaise + 1 frikandel en 1 kroket
portie frites met gebakken stukjes biefstuk, champignons,
rucola en truffelmayonaise

Supertje boerenfrites

8,95

Supertje shoarma

8,25

Supertje kapsalon

8,95

portie frites zonder saus + uien, champignons, spek en paprika
portie frites met shoarmavlees en knoflooksaus
portie frites met shoarmavlees, gesmolten kaas,
verse gemengde salade en knoflooksaus.

Frikandel
Frikandel (speciaal)
Kipfrikandel
XXL Frikandel
XXL Frikandel (speciaal)
Viandel

2,30
3,15
2,50
3,90
4,85
2,50

Rundvlees kroket
Kwekkeboom kroket
Bourgondiër kroket
Satékroket
Kalfskroket
Goulashkroket

2,30
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60

Kaassoufflé
Ham-Kaassoufflé
Bamibal
Bamiblok
Bamischijf
Nasischijf
Kipkorn
Knakworst
Sito- Kalkoenstick

2,50
2,60
2,60
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3,10

Berenklauw
Braadworst
Gehaktbal (uit jus of vet)

3,10
2,90
3,25

Kipburger (los)
Hamburger (los)

4,20
4,00

Supertje hete kip

8,50

Supertje crispy chicken

8,95

Supertje teriyaki

8,50

Borrelhapjes

Supertje stoofvlees

7,95

Bitterballen
Vlammetjes
Kaastengels
Chicken strips
Chicken strips
Kipnuggets
Kipfingers
Chicken wings

portie frites + kippendijenfilet, ui, champignons met pikante saus
portie frites met crispy chicken, ui, champignons en saus

portie frites met kippendijenfilet, verse groente en teriyakisaus
portie frites met stoofvlees

diverse ijs, shakes en drinken

los zacht bolletje +0,80

7 stuks
5 stuks
5 stuks
3 stuks
5 stuks
6 stuks
6 stuks
5 stuks

3,20
4,20
5,35
4,55
6,65
3,60
3,60
4,95

Mexicano
Pikanto
Satérol
Smulrol
Shoarmarol

2,90
2,70
3,00
3,00
3,10

Vlampijp
Lihanboutje
Loempia
Vietnamese loempia

3,10
2,40
3,85
1,90

Kipsaté (3 stokjes)
Halve Haan
Varkensschnitzel
Kipschnitzel
Ribkarbonade

6,85
7,60
6,80
7,50
6,80

1,95
3,80
2,60
5,35
2,60
2,60
2,60
2,70
2,70

Glutenvrijse snacks
Frikandel
Kroket

3,00
3,00

Luxe partyhapjes (mix)
8 stuks
50 stuks
75 stuks
100 stuks

zonder saus
met saus
met saus
met saus

1,20
2,30
v.a. 1,70
v.a. 2,70
v.a. 3,35
v.a. 1,60
2,80
Spikkels, nootjes en choco dip 0,40

5,30
32,00
45,00
58,00

Milkshake

v.a. 2,70
smaken: aardbei, banaan, chocolade en vanille

Diverse blikjes drinken
Heineken
Rode of witte wijn 25cl
Fles rode of witte wijn
Koffie of thee

2,30
2,60
5,95
v.a. 16,00
v.a. 2,00
v.a.

Speciaal
Familiepakket

Bestel gemakkelijk online!

2022

Voedselallergie?
Alleen om mee te nemen

Frites voor 2 volwassenen en 2 kinderen
met 6 snacks

egetarische snacks
5 stuks
Mini Loempia’s
10 stuks
Mini Loempia’s
Bami of Nasi Oriëntal
5 stuks
Kaastengels
Bonita
Groentekroket
Kaaskroket
Kipkorn
Frikandel

Kinderijsje
Reuzebeker
Oubliehoorn
Sundae
Sorbet
Super slush
Cool kids ijs met speeltje

Keuze uit: frikandel, kroket, kaassoufflé,
bamischijf, nasischijf en mini loempia’s (5 stuks)

In onze producten kunnen
verschillende soorten allergenen
aanwezig zijn.

17.50
Bestel gemakkelijk online!

Heeft u een vraag over de
samenstelling van een product?
Vraag een medewerker.
We helpen u graag.

Kleine beker saus
Grote beker saus

v.a.
v.a.

1,70
2,70
Openingstijden

Afhalen

Bezorgen

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

Gesloten
1 1:30 - 21 :30 uur
1 1:30 - 21 :30 uur
1 1:30 - 21 :30 uur
1 1:30 - 21 :30 uur
1 1:30 - 21 :30 uur
12:00 - 20:30 uur

Gesloten
16:00 - 20:00 uur
16:00 - 20:00 uur
16:00 - 20:00 uur
16:00 - 20:00 uur
16:00 - 20:00 uur
16:00 - 20:00 uur

Wij bezorgen bestellingen vanaf € 10,00 en rekeken bezorgkosten v.a. €2,00
Voor bedrijven is bezorging buiten onze standaard tijden mogelijk op afspraak.

Let op! Tijdens feestdagen kunnen er afwijkende openingstijden zijn.

Big Bread Kitchen Amersfoort | A. Wiekslag 289, 3815 GK Amersfoort | T. 033 - 472 08 37

W. www.bigbreadamersfoort.nl | M. amersfoort@bigbreadkitchen.nl

www.bigbreadamersfoort.nl

Kitchen burgers

menu’s

Upgrade uw burger met Angus Beef +3,50 of Vegaburger +1,20

BIG AMERICAN BURGER

Big Black Jack

BIG bread burger

Sesam broodje met
verse gemengde salade,
dubbele burger,
kaas, rode uien en
burgersaus

Sesam broodje met
verse gemengde salade,
Angus Beef, ham, kaas,
gebakken ei
en burgersaus

Italiaanse bol met
verse gemengde salade,
125 gram rundvlees, kaas,
gebakken champignons,
ui, ei en grillsaus

8.

95

7.

75

An
Be gus
ef

8.

95

truffelburger

New York burger

BIG bread teriyaki

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

Sesam broodje met
verse gemengde salade,
125 gram rundvlees, kaas,
rode ui, bacon en
smokey BBQ-saus

Italiaanse bol met
verse gemengde salade,
gegrilde kipfilet,
gebakken ui,
champignons en
teriyakisaus

7.50

7.50

7.50

Warme broodjes

Kipsaté met kroepoek

12,95

Cheeseburger

5,95

Biefstukpuntjes

17,50

Hawaïburger

6,35

Mexicanoburger

7,95

Warm vlees

Zacht bolletje met fricandeau, gebakken ui, champignons en satésaus

6,25

Shoarma

Pita broodje met verse gemengde salade, shoarma en knoflooksaus

7,80

Broodje bal

Zacht bolletje met gehaktbal uit de jus en satésaus

4,95

Twee kwekkeboom kroketten
Met wit of bruinbrood en mosterd

6,75

3 stokjes en satésaus

Met truffelmayonaise

Kipschnitzel

13,95

Boerenschnitzel

15,95

Met ui, spek, paprika en champignons

Sappige spareribs

18,95

Loempia

11,95

Halve Haan

13,50

Met sweet chilisaus

Met gebakken ei, ham en satésaus
Lekker mals uit de frituur

europese burger

Braziliaanse kipburger

Shoarma

11,75

Sesam broodje met
verse gemengde salade,
125 gram rundvlees,
bacon en
smokey BBQ-saus

Sesam broodje met
verse gemengde salade,
125 gram rundvlees,
gebakken uien,
mayonaise en curry

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

Shoarma speciaal

13,75

Ribkarbonade

12,75

5.75
tip!

7.25

Kies een kitchen burger uit ons assortiment en upgrade deze naar een compleet menu
met frites, fritessaus en keuze uit; verse salade met huzaren bol of blikje drinken

Big Bread Shoarma
Italiaanse bol met
verse gemengde salade,
shoarma en
knoflooksaus

7.25

Big bread warm vlees
Italiaanse bol met
verse gemengde salade,
fricandeau, gebakken
uien, champignons
en satésaus

7.25

5.50

Sesam broodje met
verse gemengde salade,
krokante kipburger
en joppiesaus

6.00

Spinazi kaasburger

Vega burger

Big Bread crispy chicken

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

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

Italiaanse bol met
verse gemengde salade,
krokante stukjes kipfilet,
gebakken uien,
champignons en
chilisaus

7.20
Hamburgers zijn 125 gram
Angus Beef burgers zijn 200 gram
en beide van 100% rundvlees.

7.20
Kipburgers zijn van 100% kipvlees
(m.u.v. vegaburgers)

Met pitabroodje en knoflooksaus
Met pitabroodje, gebakken uien, paprika en knoflooksaus

Boven genoemde menu’s worden geserveerd met:
dagverse gemengde salade, verse frites en fritessaus

Bami schotel

12,50

Nasi schotel

12,50

Met stokje saté, ham, gebakken ei, kroepoek en satésaus

australische kipburger

7.80

Liever een andere saus?
Vraag het een medewerker.

Sesam broodje met 125 gram rundvlees, verse gemengde salade, kaas,
ham, ananas, mayonaise en curry

12,95

Varkensschnitzel

hollandse bacon burger

6.75

Sesam broodje met 125 gram rundvlees, verse gemengde salade, kaas,
mayonaise en curry

Met stokje saté, ham, gebakken ei, kroepoek en satésaus

Sesam broodje met mexicano, verse gemengde salade, cheddar kaas,
bacon, mayonaise en curry

Maaltijdsalades
Oosterse chicken salade

8,95

Gerookte zalm salade

11,95

met kippendij, sojasaus, ananas, sesam en verse gemengde salade

met gerookte zalm, ei, komkommer, ui, tomaat, verse gemengde salade
en honing mosterd dressing

Carpaccio salade

met dungesneden rundercarpaccio, rucola, tomaat, pijnboompitten,
Parmasaanse kaas, verse gemengde salade en truffelmayonaise

KIDs

Lunch broodjes

Biestukpuntjes salade

malse biefstukpuntjes met geroosterde uitjes, verse gemengde salade
en teriyakisaus

Luxe broodjes

8,50

Gerookte zalm

8,50

Eiersalade *

5,95

Gezond

6,50

Kipsaté *

7,95

Omelet bacon

8,25

met pijnboompitten, tomaat, rucola, Parmazaanse kaas
en truffelmayonaise

10,95
11,95

met verse gemengde salade, ui, augurk en dressing
huisgemaakte eiersalade met verse gemengde sla
met sla, komkommer, tomaat, ham, kaas en gekookt ei

Verse rauwkostsalade

6,25

Huzaren slaatje

3,25

met satésaus

Een Caprisun drinken
Compleet met leuke verrassing!

Geserveerd op sneedjes brood (wit of bruin)

6.50

Geserveerd op zacht bolletje

Ham
Kaas
Gekookt ei
Gekookt ei - tomaat
Tartaar
Tartaar speciaal

Tosti’s

3,00
3,00
3,00
3,25
3,40
4,45

Geserveerd op sneedjes brood (wit of bruin)

Uitsmijter of omelet ham-kaas

8,25

Tosti ham / kaas

4,25

Omelet shanghai

8,95

Tosti Hawaï

4,95

met 3 scharreleieren, ham en kaas

Een kidsbox menu met frites, een lekkere snack met keuze uit;
kipnuggets, kipfingers, frikandel of kroket

Belegde broodjes

Geserveerd op luxe pistolet

Carpaccio

Uitsmijters

Big Bread kids box

Te bestellen tot 17:00

Italiaanse bol met gebakken omelet, ham en verse seizoensgroenten

* Huisgemaakt

ham, kaas en verse gemengde salade
ham, kaas, ananas en verse gemengde salade

Meerprijs broodjes:
Los broodje +0,80
Pistolet of Italiaanse bol +1,10

