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DE LEKKERSTE VERSE SANDWICHES! Met de 
nadruk op verse ingrediënten en ambachtelijk 
gebakken brood maken we SANDWICHES met 3 

boterhammen van een bijzonder XL formaat! 

Broodkeuze; melkwit-, maïs, en ‘Alphen’s 
Donker’  

Sandwiches 

 

CLUB SANDWICH      6,00 Euro 

3 laagse klassieker met verse gegrilde 

kipfilet, uitgebakken bacon, scharrelei, 

tomaat, ijsbergsla en een 

mosterd/mayonaise 

B.L.T.         5,50 Euro 

Bacon, Lettuce and Tomato! en in het 

Nederlands, spek, sla en tomaat. Lekker 

met mosterd/mayonaise 

CLUB ITALIA       6,00 Euro 

Met verse gegrilde kipfilet, pesto, rucola, 

zontomaatjes, verse basilicum en 

mozzarella 

 

 

HERO      6,00 Euro 

Sandwich met ham, kaas, salami, 

kipfilet, augurk, tomaatjes, ringen rode 

ui, oregano en mosterd/mayonaise 

CLUB SALMON    6,25 Euro 

Gerookte zalm, roomkaas, verse bieslook, 

een vleugje wasabi, kappertjes en 

ijsbergsla op brood naar keuze 

CLUB TUNA       5,50 Euro 

Verse huisgemaakte tonijnsalade met 

knapperige slamix en komkommer 

 

 

 

MOOIE LUNCH OP SCHAAL! Voor wie eens van 
de platgetreden paden wil afwijken kan een 
LUXE LUNCH bestellen bij de Sandwichclub. 
Verse broodjes, kleine sandwiches, 
huisgemaakte quiches, bijzondere salades, 
kleine cocktailtjes, wrap’s en vers fruit zijn allen 
een prettig gezelschap bij een goede lunch! 

Luxe Lunches 

 

LUNCH OP SCHAAL             9,75 Euro p.p. 

Assortiment kleine sandwiches, luxe 

belegde broodjes , mini pistoletjes, 

wrap’s, krentenbolletjes of notenbrood en 

vers gebakken kleine quiches 

LUNCH OP SCHAAL LUXE         14,50 Euro p.p. 

Net als lunch op schaal, aangevuld met 

salade of cocktailtjes en vers fruit 

HIGH TEA                        16,50 Euro p.p. 

Net als lunch op schaal, aangevuld met 

lekkere zoete hapjes en vers fruit 

Bovenstaande lunches zijn te 

bestellen vanaf 10 personen of in 

overleg. De lunch op schaal LUXE 

kan ook als ‘avondmaaltijd’ worden 

besteld!  
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FOOTLONG  
(vers afgebakken baguette van 30 cm) 

 

SPICY CHICKEN    5,00 Euro 

Roomkaas, sambal, knapperige slamix en 

verse gegrilde kip  

GEZOND    5,00 Euro 

Beenham, kaas, slamix, tomaatjes, 

komkommer en een vers scharrelei  

SCHARRELEI & BACON  5,00 Euro 

Verse scharreleisalade met uitgebakken 

bacon  

CAPRESE     5,00 Euro 

Mozzarella, tomaat, zontomaat, pesto & 

rucola 

BRIE       5,00 Euro 

Brie, honing, nootjes, rucola en 

komkommer  

GEROOKTE ZALM    6,00 Euro 

Gerookte zalm, roomkaas, bieslook, 

ijsbergsla, komkommer & kappertjes  

ZAKENLUNCH  

 

ZACHTE BOLLETJES, WIT OF BRUIN   1,75 Euro 
PISTOLETJES, WIT OF BRUIN   2,50 Euro 
FOOTLONG    4,50 Euro 

Kaas, Oude kaas, Brie, Scharrelei, Ham, 

Rosbief, Filet Americain,  Salami, 

Kipfilet, Paté, Tonijnsalade, Zalmsalade, 

Gezond (+0,50 Euro) of naar wens 

SAPJES & ZUIVEL   

 

FRUITSAPPEN PER LITER       2,75 Euro 
BIOLOGISCHE ZUIVEL PER LITER      2,75 Euro 
SHAKE met vers fruit 300 ml     2,50 Euro 

BESTELLEN. Bestellingen worden bezorgd van 
maandag t/m vrijdag voor 12.00 in Alphen aan 
den Rijn. Bestellingen 1 werkdag van te voren 
doorgeven via telefoon of email. Alle prijzen 
zijn inclusief BTW. Bezorgkosten bedragen   
€2,50. Bestellingen boven €25,00 worden gratis 
geleverd. Prijswijzigingen voorbehouden. Bij 
nieuwe assortimentslijsten/prijsopgaven 
komen alle oude te vervallen. 

 

Mail ons voor een digitale bestellijst voor de lunch 
of voor informatie over borrelhapjes en buffetten! 
 

 

 

 

 
 

LUNCH 
 

De SANDWICHCLUB bezorgt en verzorgt lunch, 
borrelhapjes en buffetten voor bedrijven en 
particulieren 

Door het gebruik van verse producten, kleine 
sandwiches, huisgemaakte salades en hartige 
taartjes maakt de SANDWICHCLUB voor de 
lunch weer eens iets anders! 


