
Broodjes
We bieden arrangementen aan voor groepen vanaf 6 personen.  
Kleinere groepen kunnen rechtstreeks bestellen en betalen via https://t-tweespan.myappz.nl,
of geef uw wensen uit die lijst aan ons door. Wij verrekenen het dan op uw factuur.  

• Standaard (vanaf 6 personen) - 2 broodjes p.p.     €  8,00 p.p.
Zachte witte bolletjes, waldkorn bolletjes, witte stokbroodjes, meergranen  
stokbroodjes. Belegd met jong belegen kaas, achterham, gerookte ham, rosbief,  
roombrie. Inclusief melk en karnemelk. 
 
• Uitgebreid (vanaf 6 personen) -  3 broodjes p.p.     € 12,00 p.p. 
Zachte witte bolletjes, waldkorn bolletjes, witte stokbroodjes, meergranen  
stokbroodjes, witte ruitbroodjes en meergranen ruitbroodjes. Belegd met jong  
belegen kaas, achterham, gerookte ham, rosbief, roombrie, eiersalade, krabsalade,  
gerookte kip met honing-mosterddressing. Inclusief melk en karnemelk. 
 
• Deluxe (vanaf 8 personen) - 3 broodjes p.p.      € 15,00 p.p.
Zachte witte bolletjes, waldkorn bolletjes, witte stokbroodjes, meergranen  
stokbroodjes. Belegd met jong belegen kaas, achterham, gerookte ham, rosbief,  
room brie,  eiersalade, krabsalade, gerookte kip met honing-mosterddressing. 
Halve baguelino* belegd met carpaccio flinterdun gesneden runderhaas, pijnboom- 
pitten, oude kaas en truffeldressing. Halve baguelingo belegd met gerookte zalm  
en zoete mosterd-dilledressing. Inclusief melk en karnemelk.  

 
Fruit
• Ruim gevulde mand met verschillende soorten handfruit zoals appels,     €  8,00  

mandarijnen en bananen  

 
Snacks
• Broodje kroket met mosterd         €  3,00 p.st. 
• Broodje frikadel met mayonaise       €  3,00 p.st.
• Worstenbroodje          €   2,75 p.st.
• Saucijzenbroodje          €   2,75 p.st.

        
Salades

Kleine portie (bijgerecht)
• Standaard - met ei, rauwkost, komkommer, tomaat, yoghurt-kruidendressing   €  3,50 p.p.
• Mozzarella - met komkommer, tomaat, mozzarella, balsamicodressing    €  3,50 p.p.

Normale portie
• Feta - diverse soorten sla met feta, komkommer, tomaat en rode ui, stokbrood  €  7,50 p.p. 
• Tonijn - diverse soorten sla met tonijn, komkommer, tomaat, rode ui, pittenmix,  €  7,50 p.p. 

aioli-dressing en stokbrood
• Gerookte zalm - diverse soorten sla met gerookte zalm, komkommer, tomaat,   €  8,50 p.p. 

pittenmix, grave lachs dressing en stokbrood 
• Gerookte kip - diverse soorten sla met gerookte kip, komkommer, tomaat,   €  8,50 p.p. 

pittenmix, honingmosterddressing en stokbrood 
• Carpaccio - diverse soorten sla met dungesneden runderhaas,  komkommer,   €  9,00 p.p. 

tomaat, pijnboompitten, truffeldressing en stokbrood
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Maaltijdsalades
• Feta of tonijn          €  11,50 p.p.
• Gerookte zalm of gerookte kip        €  12,50 p.p.
• Carpaccio          €  13,00 p.p. 
 
Meerdere porties op een schaal (bijgerecht, min. 6 personen)
• Standaard of mozzarella         €  3,00 p.p.
• Feta of tonijn         €  4,00 p.p.
• Gerookte zalm of gerookte kip        €  4,50 p.p.
• Carpaccio           €  5,00 p.p. 

 

Soepen
• Tomatensoep          €  4,50 p.p.
• Rijk gevulde heldere rund-groentenbouillon      €  4,50 p.p.
• Bospaddenstoelen         €  4,50 p.p.
• Erwtensoep met roggebrood en katenspek      €  6,00 p.p. 

De soep wordt geleverd in een warmhoudpan en met soepkommen. Toeslag < 10 pers.:  €  1,25 p.p. 
Het is niet mogelijk om een smaak per persoon te kiezen.    

Borrel
• Drie soorten vers gebakken brood met kruidenboter, tapenade en aioli   €  1,95 p.p.
• Tapas borrelhapjes: olijven, sweet peppers, gevulde parmaham rolletjes    €  4,00 p.p.*
        met roomkaas, tomaat-mozzarella spiesjes      
• Pinchos: gerookte zalm, serranoham,  Spaanse kaas     €  4,50 p.p.*
• Koude hapjes: gevuld eitje, asperge met gekookte ham, roombrie en filet   €  4,25 p.p.* 

american op toast
• Warme hapjes: bitterbal, kipnugget, mini bamihapje, mini Mexicaantje   €  3,25 p.p.*
• Nootjes, blokjes kaas jong en oud, plakjes fuet worst (voor ca. 6 pers.)   €  12,50
• Bitterballen met mosterd, per 6 stuks         €  4,00  

( + €  4,00 toeslag bezorgkosten bij bestelling < € 20,-)

* Minimale afname: 10 personen

Alle catering wordt verzorgd door cateraar ‘T Tweespan, die op 1,5 km afstand van onze locatie gevestigd is.
De bestelling wordt bezorgd op het door u gewenste tijdstip. Zijn er mensen bij met een voedselallergie?  
Geef dit uiterlijk 5 werkdagen vantevoren aan ons door. 

P.S. U bent niet verplicht om de catering bij ons te bestellen. Neem gerust uw eigen eten/lekkernijen/
borrelhapjes mee of laat het bezorgen door uw eigen leverancier(s). 

Dineren
Wilt u aan het einde van de dag nog een hapje eten? Ook dat kan bij ‘T Tweespan. Van een frietje, 
hamburgers tot aan schnitzels, spareribs, biefstuk of een gebakken zalmfilet. Binnen 5 minuten  
rijden bent u er. Kijk voor meer info op www.t-tweespan.nl



Nog iets lekkers bij de koffie? 

Wij werken samen met Christine Fasseur van Mutiara Creations. Een Boxtelse dame die de meest  
heerlijke dingen kan maken. Van havermoutkoekjes, tartalettes, cupcakes, muffins tot complete taarten 
en alles wat daar tussenin zit. Niets is haar te gek. Geef gerust uw wensen, smaken en favoriete  
ingrediënten door. Bestelling moet minimaal 1 week vantevoren worden doorgeven. Glutenvrij is ook 
mogelijk. Prijs op aanvraag. 

Een kleine greep uit de mogelijkheden:

....OF WELLICHT MET FRUIT?

HIGH TEA TARTALETTES MUFFINS, COOKIES, APPEL GALETTES TAARTEN IN VELE MATEN & SMAKEN

CUPCAKES MET UW LOGO... .... OF MET THEMA

KOFFIEBROODJESDONUTSCAKE POPS MERINGUE SCHUIMPJES

CHOCOLADE FUDGE


