Chriske’s Bezorg EXPRESS 2020 !
Chriske Margraten “De Smaak van het Heuvelland” komt naar jou toe deze zomer!
1.5 meter LUNCH – EXPRESS!! Bestellingen vanaf €. 15,00 worden gratis bezorgd.
Dinsdag t/m zondag tussen 08.00 en 11.00 uur besteld →→→ Dezelfde dag bezorgd of afgehaald.
tussen 12.00 en 14.00 uur.→→→ Bestel vandaag, en geniet van “De Smaak van het Heuvelland”. ☺
Jouw favoriete broodje of lunchgerecht laten bezorgen? Chriske staat paraat zodat jullie heerlijk kunnen genieten thuis,
op kantoor/bedrijf of op een locatie naar jouw keuze van “De Smaak van het Heuvelland”
Bestellingen kunnen uitsluitend doorgegeven worden via een Whatsapp- bericht!
Tik jouw bestelling, naam, adres, postcode en het tijdstip voor bezorging in een Whatsapp- bericht.

06 23316800.

Verstuur dit bericht naar:
Je ontvangt na het versturen van jouw Whatsapp- bericht een ontvangstbevestiging incl. betaalcondities van Chriske.
jouw bestelling wordt bezorgt volgens RIVM richtlijnen, op het door jouw opgegeven tijdstip en adres.
Bezorg Rayon: postcodes 6255 / 6261 / 6262 / 6267 / 6268 / 6269 / 6273 / 6274 / 6278 / 6289 / 6307[TITEL VAN DOCUMENT]

Diverse verse belegde broodjes
huisgemaakt gehaktbrood, 4,95
broodje met brie
4,75
broodje gezond
5,50
broodje boerenpaté
5,60
broodje tonijnsalade
5,10
broodje forel of zalm
5,90
broodje kaas of ham vanaf: 3,25
Keuze uit: speltbol, pistolet, croissant,
brioche of sneetjes molenaarsbrood.
Alle broodjes worden apart verpakt en
lux belegd. AUB. vermelden met boter
of zonder boter.

Mechelse Hoender Burger

11,95
Brioche hoender burger met cheddar kaas,
tomaten, uien, burgersaus, augurken relish,
Heuvelland ei, Amerikaanse mosterd en
friet met mayo

Heuvelland Burger

11,95
Brioche runder burger met cheddar kaas,
tomaten, uien, burgersaus, augurken relish,
Amerikaanse mosterd en friet met mayo

Chili Hoender Hotdog

10,95
hoender worst met jalapeño peper, cheddar kaas, salade,
uien, augurken relish, Amerikaanse mosterd en friet met
mayo

Chriske’s Traditionele Hotdog

10,95
runder worst met salade, cheddar kaas, uien, augurken
relish en Amerikaanse mosterd en friet met mayo

Bourgondische rundvleeskroketten

9,25
2 x 100% rundvlees kroketten op molenaarsbrood,
speltbol of brioche garni en Limburgse mosterd (Meerprijs
2,00 met friet en mayo)

Huisgemaakte Runder of Hoender ballen

11.25
in een Margraatse appelstroopsaus met rode uien, salade,
speltbol, friet en mayo

Vega Burger

Voor onderweg ! Reserveer
jouw Picknickmand of Knapzak
24 uur van te voren. Zo
voorkom je een teleurstelling.

11,95

Brioche of speltbol met Vega Burger, paprika, augurk,
tomaat, ingendaeler monegask, burgersaus en
cheddarkaas, met friet en mayo

Vis- Burger

Speciale wensen !
@ Heb jij speciale wensen, een
dieet, een allergie of staat jouw
broodje niet op deze
bezorg/afhaal kaart, laat het
ons weten. Meld dit bij jouw
bestelling of plaats een
berichtje naar info@chriske.nl
Wij gaan samen op zoek naar
een oplossing. Zodat jij ook
kunt genieten van “De Smaak
van het Heuvelland”.

9,25

Brioche of speltbol met witvis, verse salade, tomaat,
augurk, dragon uitjes, en dillesaus met friet en mayo

→ Volg Chriske Margraten op FB door onze pagina te liken. Laat
Chriske weten hoe onze 1.5 meter Express is bevallen. Neem ook
een kijkje voor het gehele assortiment op onze website →
www.chriske.nl

Catering aan huis of bedrijf.
@ Chriske levert tevens binnen
de richtlijnen van het RIVM
Boeren, Koude, Warme
buffetten, heerlijke knapzakken
en ambachtelijke
borrelplanken. Chriske beschikt
over een buitenkeuken incl. een
chef kok om op jouw locatie
heerlijke BBQ gerechten te
bereiden. Informatie:
info@chriske.nl

