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Lekker en eenvoudig 

 

Jonge kaas  3,50  Gesneden koude bal  4,25 

Old Amsterdam 4,25  Gerookte zalm  5,50 

Gekookte ham 3,50  Fricandeau    4,25 

Ham met kaas 4,00  Rosbief   4,50 

Cervelaatworst  4,00  Gesneden kipfilet  4,00 

Rauwe ham  4,25  Paté    3,50 

Gekookt ei  2,75  Paté met augurk   3,75 

Brie    4,25  Salami   3,75 

Chorizo  3,75  Tartaar (ui)   4,50 

 

Huisgemaakte salades 

 

Filet Americain 4,50  Tonijnsalade   4,75 

Eisalade   4,25  Kipkerriesalade   4,75 

Ei-baconsalade 4,50  Kaassalade   4,50 

Zalmsalade  4,75  Bieslook roomkaas  4,50 

Crabsalade  4,75  

 

 

 

 

*Alle prijzen zijn in combinatie met een zacht wit/bruin broodje.  

Stokbrood wit/bruin + € 0,50. Boerenbol bruin + € 0,70    

Italiaanse bol + €  0,70  Sandwichbrood  wit/bruin + € 0,70 
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Lekker Luxe  

Alaska           6,00 

Gerookte zalm, ei, tomaat, sla, roomkaas, bieslook, komkommer en alfalfa 

Baltimore          5,00 

Kaassalade, sla, chorizo, ei, alfalfa, komkommer en chilisaus  

Barcelona          4,75 

Eisalade, spekjes, sla, bieslook, tomaat en alfalfa 

Boston           6,00 

Roomkaas, rosbief, sla, tuinkers en pijnboompitten  

Denver          5,00 

Kipkerriesalade, sla, ananas, komkommer, walnoten en alfalfa.  

Ei speciaal          4,75 

Ei, spekjes, tomaat, sla, mayonaise, bieslook en alfalfa 

Emer            4,75 

Kipfilet, ei, sla, spekjes, bieslook, mayonaise en alfalfa 

Europa          6.00  

Rosbief, sla, honingmosterdsaus, Parmezaanse kaas,     

Bieslook, tuinkers en walnoten 

Florida          4,75 

Kaassalade, ham, sla, ananas, alfalfa en walnoten 

Gezond          4,75 

Ham, kaas, sla, ei, tomaat, komkommer, rauwkostsalade en alfalfa  

 

 

 

*Alle prijzen zijn in combinatie met een zacht wit/bruin broodje.  

Stokbrood wit/bruin + € 0,50. Boerenbol bruin + € 0,70    

Italiaanse bol + €  0,70  Sandwichbrood  wit/bruin + € 0,70 
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Kannibaal          5,50 

Tartaar, sla, ui, ei, tomaat, komkommer, bieslook,  

Mayonaise en alfalfa  

Martino.          6,00 

Filet American, sla, ui, augurk, martinosaus, tomaat,  

komkommer, bieslook en alfalfa 

Mexican           5,00 

Eisalade, kipstukjes , sla, tomaat, ui, chilisaus en alfalfa, 

Mojos           5,00 

Kaas, kipstukjes, sla, ei, honingmosterdsaus en alfalfa 

Phoenix          4,75 

Ham, kaas, sla, ei, honingmosterdsaus en tuinkers 

Picadilly          4,75 

Roomkaas, gerookte ham, sla, ananas, alfalfa en walnoten 

Santiago          5,75 

Zalmsalade, sla, ui, augurk en alfalfa 

Smoske          4,75 

Ham, kaas, sla, ei, tomaat, mayonaise en alfalfa 

Texas           4,75 

Roomkaas, kipfilet, sla, tomaat, komkommer, bieslook en pijnboompitten 

Topenga          5,75 

Tonijnsalade, sla, komkommer, augurk, cocktailsaus en alfalfa 

Toronto      6,00 

Zalm, brie, sla, honingmosterdsaus, bieslook 

 

*Alle prijzen zijn in combinatie met een zacht wit/bruin broodje.  

Stokbrood wit/bruin + € 0,50. Boerenbol bruin + € 0,70    

Italiaanse bol + €  0,70  Sandwichbrood  wit/bruin + € 0,70 
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Uitsmijters 

Alle uitsmijters worden geserveerd op wit of bruin brood met 3 eieren en garnituur 

Uitsmijter kaas  7,95  Uitsmijter ham/kaas   7,95  

Uitsmijter ham  7,95  Uitsmijter Spek/kaas   7,95 

Uitsmijter spek  7,95  Uitsmijter speciaal*   8,95  

Uitsmijter rosbief  8,95  *ham/kaas/rosbief/slaatje 

Omeletten 

Alle omeletten worden geserveerd op wit of bruin brood met garnituur 

Omelet ham/kaas         7,95 

Omelet spek/kaas         7,95 

Boeren omelet         8,95 

 

Pannetjes 

Alle pannetjes worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter 

Mosselen met knoflook uitjes en bieslook      9,50 

Kipstukjes met gevulde kerrie saus en gebakken groenten   9,50 

Kipstukjes met gevulde stroganoff saus       9,50 

Kipstukjes met gebakken champignons en champignonsaus    9,50 

Kipstukjes met chilisaus en gebakken groenten     9,50 

Warm vlees met uien champignons en satésaus     9,50  

Eigengemaakte grote tosti’s 

Tosti Kaas   4,50  tosti kaas/ananas   4,75 

Tosti kaas tomaat  4,75  tosti  Alaska zalm/roomkaas 6,50 

Tosti Ham/kaas  4,50  tosti de luxe*    6,00 

Tosti Ham/kaas/tomaat 4,75  *ham/kaas/geb. ei/garnituur 

Keuze uit : ketjup, curry, honingmosterdsaus of mayonaise. 



WWW.QUICKLUNCHSHOP.NL 
 

lunch salades 

Al onze salades worden standaard geserveerd met een zacht broodje. Meerprijs stokbrood 

0,50 cent 

 

 

Quick club salade         8,95 

Sla met kipfilet, ei, spekjes, tomaat, pijnboompitten,  

bieslook, honingmosterdsaus, en alfalfa  

 

Noorse salade          9,95 

Sla met gerookte zalm, ei, ui, tomaat, komkommer, 

Pijnboompitten, bieslook en alfalfa 

 

Tornado salade         9,95 

Sla met flinterdunne rosbief, Parmezaanse kaas, oude kaas 

Pijnboompitten, honingmosterdsaus, bieslook, tuinkers en alfalfa 

 

Tuna salade          8,95 

Sla met tonijnsalade , ei, komkommer, uitjes, 

Cocktailsaus, walnoot, bieslook en alfalfa   

 

Seattle salade          8,95 

Sla met brie, ananas, tomaat, komkommer,  

Walnoten, honingmosterdsaus, bieslook en alfalfa  

 

Myra’s dish salade  “Warm”        9,95 

Sla met kipstukjes, ei, spek, Ananas, tomaat, honingmosterdsaus  ,pijnboompitten, 

bieslook, alfalfa en tuinkers 
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Warme broodjes 

Uitsmijtertje      5,00   Kipsaté (3 stokjes )   7,50 

Gebakken ei spek    4,50  Kipsaté speciaal ( 3 stokjes )  8,50 

Omelet spek      4,50  2 speklappen    4,75 

Warme beenham     5,25  Gyros     6,25 

Warm vlees     5,25  Breda vleesreepjes   6,25 

Warm vlees satésaus    5,75  Halve rookworst*   5,25 

Warm vlees satésaus ui   6,00  *alleen in de winter rookworst          

Broodjes met kip 

Kip Naturel : gebakken kipstukjes        6,50 

Kip Chilli, kipstukjes gebakken in ketjap       7,00 

Kip Champignon: Kipstukjes gebakken met champignons en ui    7,50 

Coby.:Kipstukjes met warme groenten       8,00 

Kip Kerrie: kipstukjes in kerrie saus        7,00 

Hamburgers  

Hamburger speciaal   4,50  Cheeseburger    5,00 

Eggburger     5,00  Quickburger*    6,00 

Baconburger    5,00  *hamburger met kaas, ui, 

Kipburger    5,00  Augurk, ananas, sla, tomaten ketchup 

 

stokbrood  warm uit de oven 

Stokbrood kaas   4,50  Stokbrood ham/kaas  4,75 

Stokbrood brie   5,00  Stokbrood salami/kaas 4,75 

Stokbrood brie honing en walnoten      5,75 

 

Toevoegingen: ui, ananas, tomaat, prei, paprika, champignons. € 0,25 per toevoeging. 
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12 uurtjes 

12 uurtje bal          9,95  

2 sneetjes wit of bruin brood, belegd met een slaatje,  

bal gehakt en 2 gebakken eitjes met spek,  

alsmede melk/koffie/thee/frisdrank.(verse jus en redbull 1,00 meerprijs) 

12 uurtje kroket         9,95 

2 sneetjes wit of bruin brood, belegd met een slaatje,  

Uitsmijtertje (2 eieren) ham/kaas en een kroket,  

alsmede melk/koffie/thee/frisdrank. (verse jus en redbull 1,00 meerprijs) 

 

Heerlijke soepen 

Geserveerd met stokbrood en kruidenboter 

Tomatensoep    4,95  Chinese tomatensoep   4,95  

Kippensoep   4,95  Erwtensoep*     5,50 

Groentesoep   4,95  *geserveerd met brood en katenspek, 

      Enkel in de winterperiode verkrijgbaar 

 

Dranken 

Blikjes frisdrank v.a.  2,20  Melk     2,00 

Koffie    2,00  Karnemelk    2,00 

Thee    1,80  cappuccino     2,25 

Verse Jus d’orange   3,50  latte macchiato   2,50 

Flesje Jupiler    2,25  glas witte wijn    3,50 

Liter halfvolle melk of karnemelk*       3,50 

Liter Jus d’orange*         3,50 

* alleen om mee te nemen  
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Maaltijden  

Al onze maaltijden worden geserveerd met friet en salade 

Ambachtelijk stoofvlees       11,00 

Broodje hamburger        9,00 

Gyrosvleesreepjes        12,00 

Bredavleesreepjes        12,00 

Kipreepjes met ananas en kerriesaus     12,00 

Kipreepjes met paprika, prei en champignons in chilisaus  12,00 

Kipreepjes pikant in ketjapsaus      12,00 

Schnitzel naturel        12,00 

Mixed grill : kipreepjes, speklap, filetlapje en diverse sausjes  13,50 

Mosselen met knoflook        12,50 

Saté (3 stokjes)        12,00 

Quick kapsalon : Bredavleesreepjes, sla, friet, saus en kaas  9,50 

 

 

Nasi met saté, kroepoek , ham en een gebakken ei.   12,50 

Bami met saté, kroepoek, ham en een gebakken ei   12,50 

 

 Extra stokje sate         2,00 
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Toetjes 

Vruchtenyoghurt  2,50   Toetje v.d. dag   2,50 

Chocoladevla   2,50   Volle yoghurt   2,50  

Cocktail fruit   2,50   

 

Sauzen  

Stroganoffsaus  1,75   Champignonsaus   1,75 

Kerriesaus   1,75   Satésaus   1,50 

Mayonaise   0,75   Mosterd   0,50 

Curry of ketchup  0,75   Cocktailsaus   0,75 

Chilisaus    0,75   Tropicalsaus   0,75  

Knoflooksaus   0,75   Martinosaus   0,75 

Speciaal saus   0,75   Honingmosterdsaus   0,75 

 

Slaatjes 

Slaatje klein   4,50   Slaatje groot vlees  10,50 

Slaatje groot vis  11,50   Slaatje groot vlees/vis 11,50 

 

Friet en Snacks  

Al onze snacks zijn ook in combinatie met een broodje te bestellen 

Frikandel    2,25   Friet zonder   3,00 

Kroket    2,25   Friet mayonaise  3,50 

Kwekkeboom   3,00   Friet satésaus   3,75  

Bal gehakt   4,00   Friet speciaal   3,75 

Kaassouffle    3,00   2 Speklap los   2,50 

Borrelhapjes v.a. 25 stuks extra large     1,00 per stuk 
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Regular lunch 

Witte  en  bruine  zachte  broodjes  simpel  belegd, met kaas , diverse 

Vleeswaren  en/of  salades  v.a. 10 stuks  op schaal  geserveerd, 

 wij berekenen  2 stuks  per  persoon 

 € 3,50- per stuk 

 

Exclusive  Lunch 

Witte  en  bruine  zachte  broodjes  met  kaas 

Diverse  vleeswaren  en  salades , witte  en  bruine  stokbroodjes  

luxe  belegd  v.a.  10 stuks  op schaal  geserveerd 

wij  berekenen  2  stuks  per  persoon. 

€ 4,00 per stuk 

 

Business lunch 

Witte  en  bruine  zachte  broodjes   met kaas,  div. vleeswaren  en salades  

 Witte  en  bruine  stokbroodjes, bruine boerenbollen, Italiaanse bollen  

en  wit en bruin sandwichbrood  Luxe  belegd,  v.a . 10 stuks  op  schaal  

gereserveerd   

wij  berekenen  2 stuks  per persoon 

€ 4,50 per stuk 
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QUICK LUNCHSHOP 
Mijkenbroek 13. 4824 AA Breda. Tel. 076-5419482 

 

WIJ BEZORGEN AAN BEDRIJVEN 

Bestellingen worden vanaf €  20,-GRATIS bezorgd. 

Anders  €3,50 bezorgkosten! 

 

GEEF U BESTELLING TIJDIG DOOR!! 

Lunch: vóór 10:30 bestellen. Uw bestelling word in overleg met U 

bezorgd op de gewenste tijd. 

Overwerk: Vóór 14:30 bestellen. Uw bestelling word in overleg met 

U bezorgd op de gewenste tijd. 

 

Afhalen? 

Het is ook mogelijk om Uw bestelling telefonisch  door te geven, 

hierdoor voorkomt U lang wachten. 

 

Bestellen via de mail 

quickbestellen@outlook.com 

 

 


