Lunch service
Een verzorgde lunch laten bezorgen?
U heeft de keuze uit al onze belegde broodjes,
speciale broodjes, vers fruit, yoghurt, melk en
verse jus.
Bestellingen die voor 9:30 uur binnen zijn worden in de regio Waterland rond het middaguur
bezorgd.

Catering
Het gehele jaar kunt u bij ons terecht voor
de hapjes op uw verjaardag, een vergadering,
trouwdag enz. U kunt hierbij denken aan kleine
borrelhapjes, quiche, diverse salades of luxe op
maat catering.
Wij cateren salades, borrelhapjes, quiche, luxe
visschotel, wild-en gevogelteschotel en koud buffet.

Do you want a catered lunch delivered?
You can choose from all our sandwiches, special
sandwiches, fresh fruit, yogurt, milk and fresh
orange juice.

Throughout the year, you can contact us for
snacks on your birthday, meeting, wedding etc.
The catering can be little snacks, quiche, salads or
luxury custom catering.

Orders placed before 9:30 am will be delivered
within the Waterland region around noon.

We cater salads, appetizers, quiche, luxury fish
platter, game- and poultry dish and cold buffet.

www.cafetariaderob.nl
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Ruim 20 jaar uw vertrouwde
adres voor verantwoord
gefrituurde verse frites en
snacks, gezonde lunches,
maaltijden en catering.
Over 20 years your trusted
address for fresh fries and
fried snacks, healthy lunches,
meals and catering.
www.cafetariaderob.nl

Lunch
- Belegde broodjes
- Snacks		
- Panini’s		
- Koffie en thee
- Verse Jus d’Orange

- Luxe broodjes
- Soepen
- Salades
- Milkshake’s
- Eigen gemaakt ijs

Diner
- Soepen		
- Salades		
- Pasta’s		

- Maaltijden
- Pizza’s
- Weekspecialiteit

Kies Quiche!

Broek in Waterland

Adres:
Adres / address:
Nieuwland
Nieuwland34a
34a
1151
BA
Broek
1151 BA BroekininWaterland
Waterland
U kunt voor de deur gratis
parkeren op de grote parkeerplaats.

Heeft u onze heerlijke Quiche al geprobeerd?

You can park directly in front
for free on the large parking lot.

Contact

Tel: 020 - 403 1469
Mob: 06 - 4903 4656
Email: info@cafetariaderob.nl
Website: www.cafetariaderob.nl
- Sandwiches
- Snacks		
- Paninis		
- Coffee and tea
- Fresh Orange Juice

- Luxury sandwiches
- Soups
- Salads
- Milkshakes
- Homemade ice cream

Choose Quiche!

Volg ons ook op Facebook:
www.facebook.com/cafetariaderob
- Soups		
- Salads		
- Pastas		

- Meals
- Pizzas
- Weekly specialty

Have you allready tried our delicious Quiche?
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Follow us on Facebook:
www.facebook.com/cafetariaderob

