
Kijk op www.bufkes.nl/vestigingen voor de actuele openingstijden.

Volg ons op 
Facebook en Instagram!

ASSORTIMENT
ONLINE BESTELLEN & PUNTEN SPAREN

Op www.bufkes.nl kun je makkelijk 
en snel je broodjes bestellen! 

Met onze gratis app spaar je bij 
iedere bestede euro voor korting 
op je bestelling! Download ‘m in 
de App store of Google play store

www.bufkes.nl

Home - Bufkes: Dé broodjeszaak



 = Vegetarisch Heb je een allergie? Meld het ons!Kijk op Bufkes.nl voor het actuele assortiment!

Bufkes Trio EXTRA GROOT
Kanapka XL z werrem sjink, limburger oraz 
kipkrokant, sałatą oraz majonezem 
ze słodkim chilli 7 50

Werrem sjink  5,25 7,50
Szynka delikatesowa, sałata i partysaus 
Limburger  5,00 7,25
Pieczeń ziołowa, sałata, surówka, sos musztardowy
Limburger speciaal  5,00 7,25
Pieczeń ziołowa, sałata, cebula, curry i sos musztardowy
Valkenburger  5,25 7,50
Pieczeń ziołowa, ananas, ser cheddar, sałata, sos imprezowy  
Bufburger  5,50 7,75
Burger 100% wołowiny, ogórek kiszony, pomidor, 
sałata, keczup i partysaus 
Bufkesbal  5,00 7,25
Pieczony klops, sałata, sos musztardowy
Rendang 5,50 7,75
Indonezyjski gulasz wołowy, miks białej kapusty, 
marynowany ogórek, posypka seroendeng 
Kipkrokant  5,25 7,50
Z sałatą i partysaus  
Oosterse kip 5,25 7,50
Ziołowa pierś z kurczaka, miks białej kapusty, chrupiąca cebulka 
i majonez ze słodkim chilli  
Sticky BBQ   5,25 7,50
Azjatyckie kawałki wegetariańskie , miks białej kapusty,
chrupiąca cebulka i majonez ze słodkim chill 
Omlet z boczkiem 4,75 7,00
Z sosem musztardowym
Kiełbaska grillowa Gulpener  4,75 7,00
Z sałatą i sosem musztardowym
Bułka z kiełbasą 2,75

Normalna XL

KANAPKI NA CIEPŁO

WYBÓR CHLEBA

Bułka biała Bułka ciemna XL biała XL ciemna

Normaal XL

Limburgs gehakt  4,50 6,75
Pokrojony klops, sałata i partysaus
Gezond  4,75 7,00
Szynka, ser, pomidor, ogórek, jajko z wolnego wybiegu, 
sałata i sos musztardowym
Brie deluxe   4,75 7,00
Z rukolą, orzechami włoskimi i miodem
Filet americain  4,50 6,75
Z jajkiem z wolnego wybiegu, cebulą i szczypiorkiem 
(sos martino i ogórek kiszony +0,50)
Mozzarella pomidor   4,50 6,75
Z rukolą, świeżym pesto i toskańskimi ziołami

KANAPKI NA ZIMNO

Coca Cola Regular / Zero
Sprite / Fanta Orange 
Chaudfontaine niegazowana / gazowana
Fuze Tea Różne smaki

Fristi / Chocomel / Mleko 
Red Bull
Świeży sok 
pomarańczowy

ZIMNE NAPOJE

Kanapka* +
bułeczka z kiełbasą

*Dla kanapek w cenie od 5,50 obowiązuje dopłata

725

Lunchbox wypełniony 8 kanapkami na zimno 
własnej interpretacji Lokalizacja.

LUNCHBOX VAN ALLES WAT
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