
Supertje catamaran speciaal 
portie frites speciaal + 2 frikandellen

Supertje back in town
portie frites mayonaise + 1 frikandel en 1 kroket 

Supertje shoarma
portie frites met shoarmavlees en knoflooksaus

Supertje teriyaki
portie frites met kippendijenfilet, verse groente en teriyakisaus 

Supertje pikante kip
portie frites + kippendijenfilet, ui, champignons met pikante saus 

Supertje crispy chicken
portie frites met crispy chicken, ui, champignons en saus 

Supertje kapsalon 
portie frites met shoarmavlees, gesmolten kaas, verse rauwkost 
en knoflooksaus.

Supertje boerenfrites 
portie frites zonder saus + uien, champignons, spek en paprika 

Supertje stoofvlees

Supertje döner kebab

FRITES SNACKS

Speciaal

Frites zonder
Frites mayonaise  
Frites curry of ketchup
Frites speciaal
Frites satésaus
Frites oorlog  
Frites joppiesaus  
Frites knoflooksaus

RAS patat 
Twister frites
Aardappelschijfjes
Zoete aardappelfrites

Frikandel 
Frikandel (speciaal) 
Kipfrikandel 
XXL Frikandel 
Viandel   

Rundvlees kroket
Kwekkeboom kroket  
Kalfskroket (van Dobben)  

Goulashkroket
Satékroket (van Dobben) 
   
Kaassoufflé  
Ham-Kaassoufflé  
Bamischijf  
Nasischijf  
Vlampijp 
Taco  
Mexicano
Pikanto
Hete donder
Boerenbrok 
 
Knakworst (uit water of vet)  

Braadworst  
Curryworst 

Frites voor 2 volwassenen en 2 kinderen 
met 6 snacks en 1 beker mayonaise
Keuze uit: frikandel, kroket, kaassoufflé, bami- of nasischijf

Kipcorn  
Sito- Kalkoenstick  
Trio  
Berenhap  
Berenhap royaal  
Berenhap satésaus
Gehaktbal (huisgemaakt uit jus)

Schippersbal  

Shoarma- of Smulrol 
Roti rol
 Loempia 
Vietnamese loempia*
 Vietnamese loempia*
* inclusief saus

2,30
2,80
2,90  
3,20 
 3,00
3,20
2,90
2,90

2,20
3,00
2,40
3,90
2,50

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

2,40
2,40
2,50
2,50
3,00
2,70
2,80
2,70
2,60
2,60

2,50
3,00
3,70

2,60
2,90
2,80  
3,30
4,00
4,10
3,80
3,00

2,70
2,70
3,70
1,60
7,00

2,80
4,20
4,00

6,10
5,40
7,00
7,00
5,50

4,70
19,00
30,00
45,00
55,00

1,50 
2,50

kinder

2,70
3,30
3,40
3,70
3,50
3,80
3,40
3,40

3,20
3,20
3,20
3,70

klein

klein

4,00
4,80
4,90
5,20
5,10
5,30
4,90
4,90

7,50

7,50

7,80

8,50

8,50

8,50

8,80

7,80

7,50

7,80

4,50
4,50
4,50
5,00

groot

groot

8 stuks
25 stuks
50 stuks 
75 stuks
100 stuks

Kleine beker saus 
Grote beker saus

maandag t/m donderdag

vrijdag

zaterdag & zondag

Let op!  Tijdens feestdagen kunnen er afwijkende openingstijden zijn.

12:00 - 21:00

1 1 :00 - 21:00

12:00 - 21:00

zonder saus 

met saus

met saus

met saus

met saus

v.a. 

v.a.

5 stuks 

Frites specials

Luxe partyhapjes (mix)

Alleen om mee te nemen
Kipcrush (los)

Kipburger (los)  
Hamburger (los)   

 
Kipsaté (3 stokjes)

Shaslick (met saus)  

Halve Haan
Varkensschnitzel 
Lekkerbekje (los)

5,00
5,00 
3,50
3,90
3,50
3,50
4,20
6,30
3,90
5,80

Kaastengels 
Nacho Cheese bites 
Bitterballen 
 Vlammetjes  
Kipnuggets
Kipfingers 
Chicken strips 
Chicken strips  
Chicken wings
Chicken wings

6 stuks 

6 stuks 

6 stuks 

6 stuks 

6 stuks

6 stuks 

3 stuks 

5 stuks 

3 stuks

5 stuks

Borrelhapjes

3,70
2,20
5,00
2,20
2,50
2,50

Mini Loempia’s
Kaassoufflé
Kaastengels
Bonita
Bami Oriëntal
Groentekroket

8 stuks +saus 

6 stuks

(van Dobben)

egetarische snacks

Familiepakket

los zacht bolletje +0,80

Bestel gemakkelijk online!

19.95

Voedselallergie? 
 
In onze producten kunnen 
verschillende soorten allergenen 
aanwezig zijn. 
 
Heeft u een vraag over de 
samenstelling van een product? 
Vraag een medewerker. 
 
We helpen u graag.

W. www.bigbreadenschede.nl  | M. enschede@bigbreadkitchen.nl

Big Bread Kitchen Enschede  | A. G.J. van Heekstraat 237, 7521 EE  Enschede  | T. 053 - 433 2194

Openingstijden
Bestel gemakkelijk online!

www.bigbreadenschede.nl
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Voedselallergie? 
 
In onze producten kunnen 
verschillende soorten allergenen 
aanwezig zijn. 
 
Heeft u een vraag over de 
samenstelling van een product? 
Vraag een medewerker. 
 
We helpen u graag.

Ham 
met sla, komkommer, tomaat en gekookt ei

Kaas
met sla, komkommer, tomaat en gekookt ei 

Ei
portie frites met shoarmavlees en knoflooksaus

Eiersalade*
huisgemaakte eiersalade met verse gemengde sla 

Gezond
met sla, komkommer, tomaat, ham, kaas en gekookt ei

Broodje kroket 
Zacht bolletje met kroket

Broodje frikandel
Zacht bolletje met frikandel 

Broodje warm vlees
Zacht bolletje met fricandeau en saus

Broodje gehaktbal
Zacht bolletje met huisgemaakte bal uit jus 

Broodje shoarma
Pita broodje met shoarma en saus 

Broodje döner kebab
Italiaanse bol met döner, verse gemengde salade en saus

Kipcrush jamballa 
Zacht bolletje met kipcrush en jamballasaus

Joppieburger
Zacht bolletje met  125 gram burger, verse gemengde salade en joppiesaus 

Broodje bami royaal
Zacht broodje met bamihap, atjar, mayo + satesaus en een gebakken eitje 

Hamburger speciaal
Zacht bolletje met 125 gram burger, gebakken ui, mayo + curry 

Hawaïburger
Zacht bolletje met 125 gram burger, kaas, ham,  ananas, mayo, curry en uien 

Cheeseburger
Zacht bolletje met 125 gram burger, kaas, mayo, curry en uien

Tosti ham / kaas 
ham, kaas en verse gemengde salade

Tosti Hawaï
ham, kaas, ananas en verse gemengde salade

Uitsmijter naturel 
met 3 scharreleieren, ham en kaas

Belegde broodjes Tosti’s

Uitsmijters

3,40

3,40

3,20

4,50

4,50

3,00

3,00

5,90

4,60

6,30

7,80

3,90

4,20

4,90

5,95

6,95

6,45

4,20

4,70

7,80

Meerprijs broodjes:  
Los broodje +0,80   
 Pistolet of Italiaanse bol +1,10 
 
* Huisgemaakt www.bigbreadenschede.nl

Kitchen burgers Lunch broodjesmenu’s
Gamba’s (8 stuks) 
Met pikante cocktailsaus en wokgroenten 

Kipsaté
3 stokjes en satésaus 

Shoarma
Met pitabroodje en knoflooksaus

Shoarma speciaal
Met pitabroodje, gebakken uien, paprika en knoflooksaus

Varkensschnitzel

Zigeunerschnitzel

Boerenschnitzel
Met ui, spek, paprika en champignons

Loempia 
Met gebakken ei, ham en satésaus

Halve Haan 
Lekker mals uit de frituur

Saslick 

Lekkerbekje
Met knoflooksaus

Bami schotel 
Met stokje saté, ham, gebakken ei en satésaus

17,50

12,00

11,75 

13,00

12,00

13,00

14,00

11,75

12,00

13,00

13,00

12,00

BIG AMERICAN BURGER
Sesam broodje met 
verse gemengde salade, 
dubbel 100% rundvlees, 
kaas, rode uien en 
burgersaus

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

BIG bread burger
Italiaanse bol met 
verse gemengde salade, 
100% rundvlees, kaas, 
gebakken champignons,
ui, ei en grillsaus

8.95 8.95 7.95

visburger
Sesam broodje met 
verse gemengde salade, 
lekkerbekje, rode ui 
en knoflooksaus

New York burger
Sesam broodje met 
verse gemengde salade, 
100% rundvlees, kaas, 
smokey BBQ-saus
rode ui en bacon

BIG bread teriyaki
Italiaanse bol met 
verse gemengde salade, 
kippendij, gebakken ui, 
champignons en 
teriyaki saus

7.50 7.95 7.95

hollandse bacon burger
Sesam broodje met 
verse gemengde salade, 
100% rundvlees,  
rode ui, bacon en  
smokey BBQ-saus

europese burger
Sesam broodje met 
verse gemengde salade, 
100% rundvlees, 
gebakken uien, 
mayonaise en curry 

Honghong kip
Italiaanse bol met 
verse gemengde salade, 
kippendij, gebakken ui, 
paprika, champignons
en Gon Bao saus

6.95 5.95 7.95

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

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

australische kipburger
Sesam broodje met 
verse gemengde salade, 
krokante kipburger 
en joppiesaus

7.80 7.40 6.25

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

Vega kipburger
Sesam broodje met 
verse gemengde salade, 
krokante vega kipburger 
en chilisaus 

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

7.95 7.25 7.95

Liever een andere saus?
Vraag het een medewerker.

Hamburgers zijn 125 gram
Angus Beef burgers zijn 200 gram 

en beide van 100% rundvlees.

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

Upgrade uw burger met Angus Beef +3,00 of Vegaburger +1,00

Ang
us

 

Bee
f

tip! 5.25Kies een kitchen burger uit ons assortiment en upgrade deze naar een compleet menu 
 met frites, fritessaus en verse gemengde salade

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

KIDs

6.75

Big Bread kids box
Een kidsbox menu met frites, een lekkere snack met keuze uit;  
kipnuggets, kipfingers, frikandel of kroket   
 
Een Caprisun drinken  
Compleet met leuke verrassing!

Maaltijdsalades
Gamba’s 
Gamba’s (6 stuks) met wokgroenten,  
verse gemengde salade en pikante cocktailsaus 

Oosterse chicken salade
Met kippendijfilet, sojasaus, ananas, sesam,  
verse gemengde salade en dressing 

Crispy chicken salade
Krokante kip, gebakken uien, champignons,  
verse gemengde salade en chilisaus

Verse rauwkostsalade

12,50

8,95

8,95 

4,95

Warme broodjes


