
Carthieu
thuisleveringen van mini's,

belegde broodjes, brood en banket

Mini's

Basis beleg Luxe beleg

HESP
KAAS
PREPARE
KIPPEWIT
KIP CURRY
SALAMI
VLEESSALADE
KRABSLA
TONIJNSALADE

GEROOKTE ZALM
GEROOKTE ZALM + KRUIDENKAAS
GEROOKTE HEILBOT
GARNAALSALADE
GANDAHAM + PARMAZAAN
CREMEPATE + UIENCONFITUUR
MOZZARELLA
MOZZARELLA + GANDAHAM
BRIE + HONING + NOTEN + ROZIJN

€1,20 Per stuk €1,30 per stuk

Wij bieden een groot assortiment van broodjes, wraps en sandwiches aan.
Voor carré broodjes rekenen wij een supplement van €0,10 per stuk aan.

Wij rekenen ongeveer 4 broodjes per persoon.

Crostini
BRIE + GANDAHAM + PIJNBOOMPITTEN + BALSAMICO
MOZZARELLA + KERSTOMATEN + PESTO
ZALM + DILLE
GEITENKAAS + CHORIZO + PETERSELIE

Tapa's
TAPAS MET KAAS

TAPAS MET MOZARELLA

€ 1,50 per stuk

Kinderassortiment
Voor de kleinste kunnen wij sandwiches voorzien met:

choco, hespeworst, preparé en salami.
€1,10 per stuk

Als dessert bieden we mini donutjes aan.
2 stuks op een stokje voor €1,70

prijs op aanvraag

056/77.20.29
0470/03.14.53

INFO@CARTHIEU.BE
WWW.CARTHIEU.BEPro
of



BROODJES

PREPARE
HESP
VLEESSALADE
SALAMI
GANDAHAM
BOULET
KIPPEFILET
KIPCURRY
GEBAKKEN KIP

EIERSALADE
BROODJE GEZOND

€3,20
€3,20
€3,30
€3,20
€3,60
€3,50
€3,30
€3,30
€3,50

€3,10
€3,30

AL ONZE BROODJES ZIJN BELEGD MET SLA, TOMAAT EN EI

SOEP

KRABSALADE
GARNAALSALADE
TONIJNSALADE
GEROOKTE ZALM

JONGE KAAS
BRIE
MOZZARELLA
GEITENKAAS
BELEGEN KAAS

CHOCO

€3,30
€4,40
€3,30
€3,70

€3,10
€3,30
€3,40
€3,30
€3,40

€2,20
KLEIN SOEPMENU
GROOT SOEPMENU
1/2L VERSE SOEP
1L VERSE SOEP

KEUZE UIT :
WIT, BRUIN, MEERGRANEN (+ €0,30), OVENKOEK (+€0,30)

SMOS
HAWAI
CLUB
QUATTRO
MARTINO
BICKY
GANDA MOZZARELLA
GANDA PARME
BRIE MIX
GEITENKAAS MIX
CAESER
EXOTIQUE
NICOISE
TONIJNTINO
ZALM KRUIDENKAAS
MOZZARELLA MIX
BROODJE V/D MAAND

kaas + hesp
kaas + hesp + ananas
kaas + hesp + preparé/salami
kaas + hesp + preparé + salami
preparé + ansjovis + augurk
preparé + gele bicky saus + gedroogde ui
pesto + tuinkers + zongedroogde tomaten
zongedroogde tomaten + rucola + pesto
appel + honing + rozijnen + noten + tuinkers
spek + appel + rozijnen + honing + sla
kipreepjes + parmezaan + dressing
tonijn + perzik + tuinkers
tonijn + kappertjes + ansjovis + olijven
tonijn + martinosaus + ansjovis + augurken
zalm + kruidenkaas + tuinkers + verse ui
pesto + tuinkers + zongedroogde tomaten
meer info op onze facebookpagina

€3,40
€3,50
€3,70
€3,80
€3,50
€3,40
€4,00
€4,00
€3,50
€3,80
€4,00
€3,20
€3,20
€3,50
€4,00
€3,50
€3,40

WRAPS

1/2l soep + half belegd broodje naar keuze + stuk fruit
1l soep + belegd broodje naar keuze + stuk fruit
dagverse soep
dagverse soep

HESP + KRUIDENKAAS + TOMAAT + SLA + EI
KIPFILET + TOMAAT + SLA +EI
GEBAKKEN KIP + TOMAAT + SLA +EI
GANDAHAM + MOZZARELLA + PESTO + ZON TOM + TK
GANDAHAM + PARMEZAAN + PESTO + ZON TOM + TK
KIPREEPJES + PARMEZAAN + DRESSING + TOMAAT + SLA + EI
MOZZARELLA + PESTO + ZON TOM +TK
ZALM + TOMAAT + SLA + EI + SAUS NAAR KEUZE
ZALM + KRUIDENKAAS + TK + VERSE UI

€3,60
€3,60
€3,60
€4,00
€4,00
€4,20
€3,60
€3,80
€3,90

zon tom = zongedroogde tomaten tk = tuinkers

SLAATJES

RAUWKORST
NICOISE
MOZZARELLA
EXOTIQUE
CHARCUTERIE
AMERICAIN
CAESAR
ZALM
GEBAKKEN KIP
GEITENKAAS

sla + tomaat + ei + wortel + komkommer + mais
sla + tomaat + ei + tonijn + kappertjes + ansjovis
tomaat + mozzarella + pesto + olijven
rauwkost + tonijn + perzik
rauwkost + hesp + salami + kippewit + preparé
rauwkost + preparé + augurken
kip + spek + parmezaan + croutons + sla + tomaat + ei
rauwkost + gerookte zalm
rauwkost + gebakken kip + ananas
sla + spek + appel + geitenkaas + rozijnen

€4,50
€6,00
€6,00
€5,50
€6,00
€5,50
€6,00
€6,50
€6,00
€6,00

Al onze slaatjes zijn voorzien van een dressing

PASTA SLAATJES

GARNAALSALADE
HESP
KIP
VEGGI
MOZZARELA
PASTA V/D MAAND

garnalen + mayo + tomaat + ei
hesp + mayo + paprikas + wortel
kipreepjes + cocktail + tomaat + wortel
paprikas + tomaat + wortel + komkommer + dressing
mozzarela + tomaat + rode pesto + ruccola
meer info op onze facebookpagina

€3,90
€6,50
€2,50
€4,00

€10
€7
€8
€6
€9

SNACK/DESSERT
CHOCOLADEKOEK
CHOCOLADEKOEK MET CREME
CROISSANT
BOTERKOEK
BOTERKOEK MET ROZIJNEN
DONUT
WORSTENBROODJE (KOUD)

€1,15
€1,25
€1,10
€1,10
€1,20
€1,25
€2,00

Wij zijn ook jou ideale partner voor
broodjes, mini wraps en tapas voor al jou

feestgelegenheden.
Meer info op de achterkant.

SUISSE
ACHTJE
VANILLE PUDDING
BOULE DE BERLIN
CARRE CONFITURE
ECLAIR
RIJSTTAARTJE

€1,40
€1,40
€1,50
€1,40
€1,65
€1,65
€1,70Pro
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