“Vers en met liefde bereid kost even tijd”
Joop’s Junior
Catharinastraat 20 ,7001 BZ Doetinchem
Tel: 0314 - 343579
Email: bestelling@joopsjunior.nl .www.joopsjunior.nl

De meest verkochte koude broodjes
Joop’s Broodje
Broodje belegd met beenham, ei en ravigotesaus.

€ 4,65

Claudia’s Broodje
Ciabatta belegd met pesto,rosbief,rucola, sla,cherrytomaatjes
en geroosterde pijnboompitjes.

€ 6,25

Verschrikkelijk Speciaal “klein”
Broodje belegd met rosbief, een bolletje vleessalade
ei en zelf gemaakte cocktailsaus.

€ 4,95

Dwars Door De Wei
Broodje belegd met bieslook-roomkaas,
beenham, sla, paprika of komkommer, tomaat en ei.
(ook verkrijgbaar met sellerie salade)

€ 4,65

Recht Door Zee
Broodje belegd met bieslook-roomkaas,
zalmfilet, sla en dun gesneden komkommer.

€ 5,25

Broodje Tonijn
Broodje belegd met huisgemaakte tonijnsalade,
sla, tomaat, augurk en rauwe uitjes.

€ 5,25

Verschrikkelijk Lekker
Broodje belegd met kipfilet, kipkerrie, sla en ei en/of ananas.

€ 4,65

Broodje Filet Gezond
Broodje belegd met pesto, filet-american, sla,komkommer,
tomaat, ei, augurk en uitjes.

€ 4,95

Broodje Carpaccio
Triangel belegd met carpaccio, rucola sla, pijnboompitten,
oude kaas vlokken en daarover heen truffel mayonaise.

€ 6,95

Zoetiggeitje
Meergranenbol belegd met geitenkaas, parmaham, rucola sla,
Pijnboompitten en bessenjam.

€ 5,75

Meerprijs:Bruine/Witte Pistolet € 0,25 Italiaansebol/speltbol
Triangel € 0,50 Reuzewaldkornbol € 0,75 Ciabatta € 1,25

Prijslijst dd. 1-01-2019

De meest verkochte warme broodjes
Kiplekker
Broodje belegd met sla tomaat en/of komkommer stukjes
gebakken kipfilet met uitjes en daarover cocktailsaus.

€ 5,75

Kiplekker XL
Zoals hierboven met extra kipfilet op een Ciabatta.

€ 8,75

Kiplekker Hawaï/ Kiplekker Hawaï XL
Broodje belegd met sla en komkommer, stukjes XL
gebakken kipfilet met uitjes, ananas en daarover pindasaus.

€ 5,95
€ 8,75

Saté
Stukjes gebakken kipfilet in pindasaus, met stokbrood.

€ 6,50

Wonder Pocket/ Wonder Pocket XL
Broodje belegd met sla en ravigotesaus met daarover XL
gebakken gehakt of kip, champignons, ui, paprika en spek.
(met kaas € 0,50 extra)

€ 5,75
€ 8,25

Wonderlijk Setje
Combinatie van een Wonderpocket en een Kiplekker
op een Ciabatta.

€ 8,75

Broodje Bloem
Ciabatta belegd met ravigotesaus, sla, komkommer, tomaat,
gemarineerde kip, spek, gesmolten kaas of brie,uitjes
en daarover heen honing-mosterd saus en een drupje honing.

€ 8,75

B.L.T.
Broodje belegd met sla, tomaat en mayonaise met daarover
gebakken spek.

€ 4,65

BBtje.
Pistolet belegd met sla, komkommer en ravigotesaus met
daarover gebakken spek en gesmolten brie.

€ 5,25

Boerenbol
Broodje belegd met sla, augurk, gebakken ei, spek en kaas.

€ 4,65

Kipkrokant
Broodje belegd met kipkerrie, sla en krokant gebakken spek.

€ 4,95

Krokant eitje
Broodje belegd met huisgemaakte eiersalade, sla en krokant
gebakken spek.

€ 4,95

Joppie burger
Broodje belegd met sla en augurk, daarop een pittige
gehaktstaaf met gebakken uitjes en joppiesaus.

€ 4,95

Meerprijs:Bruine/Witte Pistolet € 0,25 Italiaansebol/Speltbol
Triangel € 0,50 Reuzewaldkornbol € 0,75 Ciabatta € 1,25

Broodje, Doe’ns gek
Pistolet belegd met sla, daarop een frikandel met joppiesaus
en gebakken uitjes.

€ 3,75

Bryan’s broodje
Broodje met gebakken tartaartje, hotketchup en gesmolten kaas.

€ 4,95

Broodje warm vlees
Broodje met fricandeau of kipfilet van de bakplaat en pindasaus.

€ 5,25

Broodje warme beenham
Broodje met beenham, sla en honingmosterdsaus.

€ 5,25

Broodje Verschrikkelijk
Verschrikkelijk “groot”
Broodje belegd met vier verschillende vleeswaren,
twee bolletjes vleessalade, ei en zelf gemaakte cocktailsaus.

€ 7,50

Verschrikkelijk Gezond “groot”
Broodje belegd met vier verschillende vleeswaren,
twee bolletjes vleessalade, sla, ei, tomaat, komkommer,
augurk, ananas en zelf gemaakte cocktailsaus.

€ 8,50

Verschrikkelijk Speciaal “groot”
Broodje belegd met rosbief, twee bolletjes vleessalade
ei en zelf gemaakte cocktailsaus.

€ 8,50

Verschrikkelijk Speciaal Gezond “groot”
Broodje belegd met rosbief,twee bolletjes vleessalade, sla,
ei, tomaat, komkommer, augurk, ananas en zelf gemaakte
cocktailsaus.

€ 9,50

Koude broodjes
Jong belegen kaas
Oude kaas
Roomkaas
Ham
Rosbief
Fricandeau
Rauwe ham
Ossenworst
Filet american
Eiersalade
Tartaar

€ 2,95
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,75
€ 3,95
€ 3,95
€ 4,50

Tartaar speciaal
Gezond
Brie
Brie Gezond
Paté
Ei
Tomaat - ei - ravigote
Kip Kerrie
Vleessalade
Salami
Zalmfilet

Meerprijs:Bruine/Witte Pistolet € 0,25 Italiaansebol/Speltbol
Triangel € 0,50 Reuzewaldkornbol € 0,75 Ciabatta € 1,25

€ 4,95
€ 4,65
€ 3,75
€ 4,65
€ 3,50
€ 2,95
€ 3,75
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,50
€ 5,50

Uit de Oven
Pistolet Brie Royal
Pistolet met romige brie, knapperige walnoot en een paar
druppeltjes honing.

€ 4,95

Appie’s broodje
Pistolet met kruidenboter, gebakken spek, tomaat, kaas en
Italiaanse kruiden.

€ 5,25

Medi Bol
Italiaanse bol belegd met oude kaas, tomaat, ananas,
uitjes met daar over italiaanse kruiden.

€ 4,95

Pistolet Napoleon
Pistolet met rosbrief, gesmolten brie en ananas.

€ 4,95

Pizzastok Salami of Hawaï
Pistolet met hotketchup, kaas, salami of ham, ananas
en Italiaanse kruiden.

€ 4,25

Pizzastok de luxe ,Salami of Hawaï
€ 5,25
Hetzelfde als hierboven beschreven met gebakken champignons, paprika, ui en tomaat.
Geitenbrij
Meergranenbol met warme geitenkaas, uitgebakken spek,
honing, pijnboompitjes, en rucola sla.

€ 5,75

Tosti’s en panini’s
Kaas.
Ham/kaas.
Kaas/tomaat/uitjes en Italiaanse kruiden.
Hawaï.

€ 3,25
€ 3,50
€ 3,95
€ 3,95

Hollandse Tosti
Panini met een laagje pesto, ham, kaas en tomaat.

€ 5,25

Panini Italiano
Panini met een laagje pesto, mozzarella,
cherrytomaatjes en salami.

€ 5,50

PaniniCaramba
Panini met een laagje pesto, kaas, zongedroogde tomaatjes,
gebakkan uitjes, spek en paprika.

€ 5,50

Panini Provençaal
Panini met een laagje pesto, brie, cherrytomaatjes,
rucola sla en Provençaalse kruiden.

€ 5,50

Panini Superieur
Panini met een laagje pesto, mozzarella, cherrytomaatjes en zalmfilet.

€ 5,95

Uitsmijters
Halve uitsmijter ham / kaas of spek
Broodje met 2 gebakken eieren ham/kaas of spek,
bol salade en rauwkost.

€ 7,95

Halve uitsmijter Rosbief
Broodje met 2 gebakken eieren, rosbief,
bol salade en rauwkost.

€ 8,95

Hele uitsmijter ham / kaas of spek
Broodje met 3 gebakken eieren, ham/kaas of spek
bol salade met rauwkost.

€ 8,95

Hele uitsmijter Rosbief
Broodje met 3 gebakken eieren, rosbief,
bol salade met rauwkost.

€ 9,95

Excellent menu
Broodje belegd met rosbief, 2 gebakken eieren,
gebakken champignons, ui, spek, tomaat,
gesmolten kaas en Provençaalse kruiden en
en bolletje vleessalade met rauwkost.

€ 10,75

Excellent menu groot
Hetzelfde als hierboven beschreven
met 3 gebakken eieren.

€ 11,75

Vegetarische Broodjes
Kaas gezond
Broodje belegd met kaas, sla, komkommer, tomaat, ei,
augurk, ananas en tuinkruidensaus.

€ 4,65

Brie gezond
Broodje belegd met brie, sla, komkommer, tomaat, ei
augurk en ananas.

€ 4,65

Claudia’s met brie
Ciabatta belegd met pesto, brie, rucola sla,
cherrytomaatjes en geroosterde pijnboompitjes.

€ 6,25

Selleriesalade
Broodje belegd met selleriesalade, sla, walnootjes
en ananas.

€ 4,65

Vegetarische Wonderpocket
Broodje belegd met sla en ravigotesaus met daarop
champignons, ui, paprika en gesmolten kaas of brie.

€ 5,50

Vegetarische Hamburger
Broodje belegd met sla, komkommer, tomaat, ei, augurk
en cocktailsaus met daarop een vegetarische hamburger.

€ 4,95

Meerprijs:Bruine/Witte Pistolet € 0,25 Italiaansebol/Speltbol
Triangel € 0,50 Reuzewaldkornbol € 0,75 Ciabatta € 1,25

Hamburgers 100% rundvlees
Hamburger
Broodje met sla, hamburger, gebakken ui en curry/ketchup
en/of mayonaise.

€ 4,25

Hamburger pindasaus
Broodje met sla, hamburger, gebakken ui en pindasaus.

€ 4,75

Hamburger cheese
Broodje met sla, hamburger, gebakken ui,
gesmolten kaas en curry/ketchup.

€ 4,75

Hamburger Hawaï
Broodje met sla, hamburger, gebakken ui, curry/ketchup,
ananas en gesmolten kaas.

€ 4,95

Hamburger champignon en spek
Broodje met sla, hamburger, gebakken ui, spek,
champignons en curry/ketchup.

€ 4,95

Hamburger a la maison
Broodje met sla, komkommer, tomaat, ei en augurk,
cocktailsaus, hamburger, gebakken ui en curry/ketchup.

€ 4,95

TexasBurger
Broodje met sla, mayonaise, hamburger, gebakken ui,
spek en hotketchup.

€ 4,95

Hamburger de Luxe
Italiaanse bol met sla, hamburger, gebakken ui, spek,
champignons, ravigotesaus en een gebakken ei
met gesmolten kaas.

€ 6,95

Meerprijs: Dubbele Hamburger € 2,95

Slaatjes
1 Bolletje vleessalade zonder rauwkost.
1 Bolletje vleessalade met rauwkost.
2 Bolletjes vleessalade met rauwkost.
3 Bolletjes vleessalade met rauwkost.

€ 1,75
€ 2,50
€ 3,95
€ 4,95

Voor de Kleintjes
Broodje jam
Broodje hagelslag

€ 1,95
€ 1,95

Snacks
Kwekkeboom kroket
Kroket/Frikandel
Frikandel speciaal
Bal gehakt
Braadworst
Kipkorn
Kaassoufflé
Bami schijf (vegetarisch)
Nasi schijf
Mexicano
Knackworst (2 stuks)

Met broodje
€ 2,25
€ 1,95
€ 2,25
€ 2,95
€ 2,35
€ 2,00
€ 1,95
€ 1,95
€ 1,95
€ 1,95
€ 1,95

€ 2,65
€ 2,30
€ 2,65
€ 3,35
€ 2,75
€ 2,40
€ 2,35
€ 2,35
€ 2,35
€ 2,35
€ 2,35

Friet
Friet.
€ 2,00
Friet met mayonaise.
€ 2,35
Friet pinda.
€ 2,75
Friet speciaal/Joppiesaus
€ 2,60
Friet oorlog
€ 2,85
Boerenfriet
€ 3,95
(friet, gebakken champignons, uien, spek en saus naar keuze)
Meerprijs: Grote Friet

€1,00

Meerprijs: mosterd € 0,15; mayo, ketchup, curry € 0,25
Joppiesaus en Pindasaus € 0,50

Menu’s
Kiplekker menu
Hamburger menu
Hamburger, champignon en spek menu
Texasburger menu
Bal gehakt menu
Schnitzel menu
Schnitzel, champignon en spek menu
Schnitzel, champignon roomsaus menu
Warm vlees pinda menu
Saté menu
kroket menu met 2 kroketten

€ 9,50
€ 8,25
€ 8,95
€ 8,95
€ 7,25
€ 8,75
€ 9,75
€ 9,75
€ 8,95
€ 9,50
€ 7,50

Een Menu bestaat standaard uit: Bolletje vleessalade
met rauwkost of drankje*, saus naar keuze,
aardappelschijfjes of friet
* M.u.v. redbull en verse jus d’orange

Dranken
Koffie / espresso / thee
Cappuccino
Warme choco (slagroom € 0,50)
Verse Jus d’ orange
Flesje Jus d’ orange (meenemen)
Melk
Diverse frisdranken v.a

€ 1,95
€ 2,10
€ 2,25
€ 2,95
€ 3,50
€ 1,75
€ 1,75

zomerperiode hebben wij ook Softijs en Milkshakes

Ook voor Catering!
Vraag naar de mogelijkheden
Vleessalade met uitgebreide garnering v.a. € 8,95 p/p
Zalmsalade met uitgebreide garnering v.a. € 9,95 p/p
Borrelhapjes gemengd (prijs in overleg)
Diverse stokbroodhapjes (prijs in overleg)
Diverse luxe hapjes (prijs in overleg)

Joop’s Junior
Catharinastraat 20 ,7001 BZ Doetinchem
Tel: 0314 - 343579
Email: bestelling@joopsjunior.nl .www.joopsjunior.nl

