Bestellijst
T 0493 - 470625

Broodjes

Salades
Warme broodjes

Romaanse kip salade
Ei / bieslook salade

€ 3,40

€ 4,10
Broodje warm stoofvlees (op een € 3,70

€ 3,40

broodje naar keuze)

Zalm salade

Ham / kaas

€ 3,60

Broodje hamburger

Rauwe ham

€ 3,80

(zacht broodje met sla,

Kipfilet

€ 3,60

mayonaise, curry en ui)

Brie

€ 3,90

Broodje cheeseburger

Oude kaas

€ 3,70

Gezond

€ 4,10

Gezond extra (met eiersalade)

€ 4,30

naturel)

Warme brie

€ 4,10

Broodje Berner Würstel

Rosbief

€ 4,90

(Knakworst gevuld met kaas

Broodje Paté

€ 4,20

en daaromheen spek)

Gerookte zalm

€ 5,10

Broodje pulled pork

Broodje carpaccio

€ 5,30

Broodje smokey chicken

De smuller

€ 4,10

(wit, tarwe, waldkorn of Italiaanse bol)

Ham

€ 3,40

Kaas
Ei

Broodje warme saté

Broodje gehaktbal (pittig of

€ 4,70

Krab salade

Sandwich kipfilet

Worstenbroodje
Frikandelbroodje

mozzarella en pesto)

Saucijzenbroodje

Panini Salami (petrella, salami,

€ 4,20

kaas en pesto)
Boeren panini (ham, kaas,

Broodje kroket

€ 4,20

champignons en ui)

Vlam tosti

Panini Pikante Kip (kipfilet, kaas, € 4,20
rode ui en chili saus)

Drinken
Coca cola

Sprite
Ice tea green tea

€ 2,00
€ 2,00

Chocomel

€ 2,00
€ 2,00

Appelsap

Jus d’orange
Multifruit
Melk

Tosti ham / kaas

Fristi
€ 2,60
€ 2,60

Optimel

€ 3,20

(Gemengde Sla,Mais,Tomaatjes,

Diverse fruitsmoothies

Bread pit (met geitenkaas)

€ 3,70

Mozzarella en zelfgemaakte Dressing)

Jus d’orange

Pulled Pork (warm)

Pizzastokje ananas

€ 3,40

Smockey Chicken (warm)

Pizzastokje tomaat / pesto

€ 3,40

Tonijn

Pizzastokje champignons / rode ui€ 3,40

Brie
Rosbief
Carpaccio
Gerookte Zalm

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00

Verse Smoothies

Maaltijdsalade

Gehaktbal (warm)

€ 2,00
€ 2,00

Yoghurtjes (verschillende smaken) € 1,00

Panini choco (Nutella)

Pizzabroodjes

€ 3,90
€ 4,20

€ 3,90

Spa rood

Tosti’s

€ 3,90
€ 3,90

Kip / walnoot salade

Fanta
€ 4,30
€ 4,20

€ 3,90
€ 3,90

€ 3,80
€ 4,30

Spa blauw

Panini Italia (rauwe ham, tomaat, € 4,20
€ 4,20

€ 4,70
€ 4,70

€ 3,90
€ 3,90

Filet Americain martino

Filet Americain
€ 4,70

Snacks

ananas)

Panini Bonjour (ham en brie)

Kip / honing mosterd salade

Coca cola light
Club sandwich

€ 4,20

Beenham salade

Broodje warme beenham

Panini’s
€ 4,20

Kip / kerrie salade
Kip / saté salade

Warm

Panini Hawaï (ham, kaas en

Javaanse kip salade

€ 3,90
€ 4,70

Sandwiches

Panini Ham / kaas

€ 3,70

Tonijn salade

€ 3,90
€ 3,80

€ 5.95
€ 5.95
€ 5.95
€ 5.95
€ 5.95
€ 6.95
€ 6.95
€ 6.95

€ 3,50
€ 3,30

Bezorgen

Online bestellen

Indien gewenst kunnen wij uw bestelling
bezorgen.
Gelieve daarbij rekening te houden met een
tijdige bestelling zodat wij het een en ander
goed kunnen voorbereiden.
De bestelling dient daarom vóór 11.00 uur
bij ons binnen te zijn, bij voorkeur
telefonisch (0493-470625) of via de fax
(0493-471469).

U wilt snel bestellen? Stuur uw bestelling dan via
onze website door, eenvoudig en overzichtelijk.
Rechtsboven op de website vind u de knop ‘Direct online bestellen’ hier is een tal van broodjes
te vinden, koud en warm. Vul hier uw bestelling
nauwkeurig in zodat wij precies weten wat uw
wensen zijn. Het enige waarmee u, bij
bezorging, rekening mee dient te houden is de
bestelling vóór 11.00 uur aan ons door te geven.

De bezorgkosten worden als volgt berekend:
-binnen Someren (inclusief de kerkdorpen):
bij een bestelling boven de € 20,- worden
geen bezorgkosten in rekening gebracht.
Is de bestelling onder de € 20,- dan wordt
€ 3,50 bezorgkosten berekend (dus ook
binnen Someren).
-buiten Someren: ongeacht de grootte van de
bestelling wordt € 4,- bezorgkosten berekend.
-de bezorgradius van Jam Jamm is circa 15
kilometer, daarbuiten in overleg.

Broodje van de week
Iedere week geldt een nieuwe aanbieding
waarbij de samenstelling van het broodje steeds
varieert. En dat voor een prijs van maar € 2,90
Een lekker broodje voor een lage prijs, zo kunt
u ook eens een andere salade uitproberen!
Deze aanbieding geldt overigens
alleen bij het afhalen van uw bestelling.

Contact
Jam Jamm broodjeszaak
Wilhelminaplein 6b
5711 EK Someren
T 0493 - 470625
F 0493 - 471469
I www.jamjamm.nl
E info@jamjamm.nl

Openingstijden
Ma		
Di, Wo & Do
Vr		
Za		

10.00 - 18.00 uur
09.00 - 18.00 uur
08.30 - 18.00 uur
08.30 - 16.00 uur

