Baguettes

Keuze broodjes

Rustico meergranen

Wij beleggen de broodjes standaard met gezouten
roomboter, gemengde ijsbergsla, ei, tomaat en
dressing.
Bacon-ei
4,95

Filet Américain
5,25

Kip-kerriesalade
4,95

Gezond
4,95

Lunch
kaart

Broodjes
• Italiaanse bol
• Waldkorn broodje
• Focaccia
• Witte bol
• Tarwebol
• Maïspuntje
• 1/5 stokbrood

Rauwe ham, sla, komkommer en
zongedroogde tomaten.4,95

Beleg

Hete kip
5,50

Warmvlees speciaal
5,75

Boerenkip
6,25

Zalm-bieslookroomkaas
6,50

• Coburgerham
• Gekookte achterham
• Jongbelegen kaas
• Oude kaas
• Rosbief
• Brie
• Salami
• Tartaar
• Rollade
• Paté
• Boerenham
prijs per broodje

Gerookte zalm, sla, tomaat en komkommer

4,95

AnyTyme
Snack & Dine
De Roode Vos
Tonijn, sla, tomaat en komkommer

4,95

4,25

Zie ook onze Menu + Koffie/IJskaarten

Abraham
6,50

Shoarma
7,00

Baguette Ardennerpaté walnoten
5,50
Baguette boerenschnitzelreepjes
6,50

Broodje vleeskroket2,35
Broodje frikandel2,35
Broodje goulashkroket2,50
Broodje huiskroket2,85
Broodje satékroket2,75
Broodje groentekroket2,75
Broodje kalfskroket2,75
Broodje balgehakt3,75

Rauwe ham, brie en zongedroogde tomaatjes 5,95

Iependijk 53
7471 BG HOF VAN TWENTE
Tel. 0547 - 27 32 46
Fax. 0547 - 26 09 02
Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag t/m zaterdag
10.30 - 22.30 uur
Zondag 12.00 - 22.00 uur
www.deroodevos.nl
www.anytyme.nl

Volg ons nu ook op:
Vegetarisch: Sla, bieslookroomkaas en tomaat 4,95
• www.facebook.com/anytymenl
• www.twitter.com/anytymenl
• www.youtube.com/anytymenl

Luxe broodjes

Luxe broodjes

‘t Twentse haagje

Broodje lekker

Het Lekkerste Broodje van Nederland 1998
Een waldkornbroodje belegd met roquettesla,
in hooi gegaarde beenham omringd door gefrituurde

Deze tarwebol geeft u weer kracht voor vandaag,
een bolletje huzarensalade, dillesaus en een groot
rauwkostgarnituur.

schorseneren en zonnebloempitten.

Maaltijdsalades

Lunch
Uitsmijter

4,75

4,75
Tonijnbol

Allesondereenhoedje
Het 2e lekkere Broodje van Nederland 1999
Een witte biomix met roomboter, zonnebloemscheuten
en nagelholt samen Indonesische spekkoek en shiso.

4,75

4,95

4,75

Broodjes

Vers gebakken baguettes met alles er op wat maar
gezond is. Veel rauwkost, gekookt ei, tomaat, verse
hammousse, mosterddressing en natuurlijk gekookte
ham en jonge kaas. Grote bult kleine prijs....

4,95

Tonijn

7,50

4,75

Broodje super

4,75

Broodje hetekip

AnyTyme Special
5,95

Zalm

7,50

Kip

7,50

Vegetarisch

7,50

Slaatje 1 persoons

2,75

Board d’r of
Pas op, want aj tuus komt kriegien “board d’r of”.
’N Bult knoflook za’k oe zeg’n. Op n’n bol oet Ietalieje.

6,25

Hoffelijke bol
De tarwebol smeren wij in met hammousse en beleggen
dat met snijworst en tomaat. Een mooie Griekse paté en
gedroogde tomaten zijn het vervolg. De walnoten en
‘ietsie pietsie’ peper maken het op smaak.4,75

Zalmsurprise
Witte maanzaadbol met dillesaus, gerookte zalm en
zalmmousse waar alfalfa en een gekookt ei de smaak
compleet maken.

4,75

Twentsche weelde
Een maïspuntje met mosterdmousse, tomaat,
komkommer en verse rosbief, peper en zout.
Proef de weelde van ons Twente!

mosterdboter en ijsbergsla, croutons met spek,
knoflooksaus en dan de verse lauwwarme beenham in
hooi gekookt. Wat een feest.4,95

Joppiesaus en schnitzelreepjes met spek, paprika, ui
en champignons….. pffffffff wat lekker.7,00

Relliesnack

Kip op ei
Een tarwebol met ijsbergsla, gekookt ei, eiersalade en
kipfilet…..tokkelen maar!

Langzaldieleve

Broodje boerenschnitzelreepjes
5,50

4,95

4,00

Bolletje met gebakken kipfilet, ananas en Asiasaus.

Vijfopeenrij
Maïsbrood aan stokjes geregen en met kaas in de oven
gegratineerd. Ertussen een samenstelling van tomaat,
fricandeau, salami, mozzarella en ei.

Warmvlees / gebakken ui4,75
Warmvlees / satésaus4,75
Warmvlees / boerensaus4,75
Broodje Hawaiiiiiiiii4,75
Broodje shoarma7,00
Vleesreepjes met sla en knoflooksaus.

Italiaanse weelde op een bolletje. Pesto belegd met
salami, tomaat, radicchio en mozzarella kaas.
‘t Is net of je op vakantie bent...4,75

Het 3e lekkere Broodje van Nederland 2001
Vers gerookte zalm op een gekruide Toscaanse bol.
De roomkaas en salade van raddichio, ijsbergsla en
komkommer liggen eronder. Een toefje mosterdmousse

Het 2e lekkere Broodje van Nederland 2002
Een loodvrij superbroodje waarbij filet américain de
basis is van alle energie. Voor een proefritje betaalt u
inclusief alle accijns....

6,00

Toscane

Ook dit nog

en als gebakje geserveerd.

Hollandse

‘n Bult op stok

Nogal wiedus
Het 3e lekkere Broodje van Nederland 2000
Biomixbroodje met een salade van rode bieten en preischeuten. De in mosterd gegaarde varkenscarré onder
de gedroogde tomaten en een bosje gefrituurde prei.

De Italiaanse bol storten we vol met lollo rosso en lollo
bianco, tomaat, ei, en fritessaus. De in eigen keuken
bereide tonijnsalade met olijfolie en ansjovisfilet
maken er weer een feest van.

(Drie eieren twee boterhammen)
Uitsmijter ham5,95
Uitsmijter kaas5,95
Uitsmijter ham/kaas6,50
Uitsmijter rosbief7,50
Uitsmijter genoeg en lekker7,50
Uitsmijter spek
6,95

Twee boterhammen met gebakken champignons, ui
en ananas, gegratineerd met kaas.

6,25

Broodje gezonder dan gezond

4,50

Club sandwich met bieslookroomkaas
en gerookte zalm
Huiskroketten/brood
Gehaktbal/brood
Saté/brood

7,25
5,25
5,50
7,50

