
Openingsuren
Maandag :    5u30 - 18u00 (doorlopend)   
Dinsdag :   5u30 - 18u00 (doorlopend) 
Woensdag :    5u30 - 18u00 (doorlopend)
Donderdag :               Gesloten
Vrijdag :               5u30 - 18u00 (doorlopend)  
Zaterdag :               5u30 - 18u00 (doorlopend)
Zon- & feestdagen :    6u30 - 13u00

Schoolstraat 128 
9120  Melsele

 Tel 03/502.99.98  

Verrassingsbrood
Belegde  mini-sandwiches/-pistolets: 
   € 1.20 /st
+ garnituur               + € 0.20 /st

Belegde  sandwiches/piccolo’s/pistolets:   
   € 2.00 /st
+ garnituur               + € 0.30 /st

Standaard beleg = kaas, hesp, fricandon, 
salami, préparé, kip curry, vleessla, tonijnsla 

Aparte Garnituur:
klein:    € 5 /bakje
(sla, wortelen, 1/2 komkommer, 2 tomaten) 

groot:    € 8 /bakje
(sla, wortelen, 1 komkommer, 4 tomaten)

standaard op schotel, 
maar ook verkrijgbaar in:
rond verrassingsbrood  €  7.00  extra 
schildpad of krokodil  € 12.00 extra

www.pain-plus.be

Ontdenk zeker ook 
ons gelegenheidsgebak / taarten 

(voorbeelden en foto’s kan u raadplegen op onze site)

www.pain-plus.be

prijzen op deze nieuwe folder geldig vanaf 01/07/2018 en onder voorbehoud van wijzigingen 

Nieuwe folder

www.facebook.com/pain.plus.bvba



Ontbijt
Ontbijt :     € 15.00 pp
    2 pistolets, 1 sandwich, 1 koffiekoek/croissant,
   1 fruitsap/chocomelk, 
   1 hardgekookt eitje, 
   1 rijstpapje, 
   1 potje boter + 1 potje choco + 1 potje confituur, 
   6 soorten beleg: kaas, hesp, fricandon, vleessla, kip curry, préparé 

Ontbijt Deluxe:     € 50.00 (2 pers)
   1 fles cava, 
   1 margriet (+7 verschillende mini-pistolets in bloemvorm), 
   2 sandwiches, 2 koffiekoeken, 2 croisssants, 
   2 fruitsap/chocomelk, 
   2 hardgekookte eitjes, 
   2 rijstpapjes,
   1 potje boter + 1 potje choco + 1 potje confituur,
  10 soorten beleg: kaas, hesp, rosbief, ossefilet, fricandon,  
        kipfilet/kalkoenfilet, préparé, vleessla, kip curry, krabsla

Kinderontbijt:     € 10.00 pp
   1 keizerpistolet, 1 sandwich,
   1 mini-koffiekoek + 1 mini-croissant,
   1 chocomelk (of fruitsap)

   1 kinderworstje
   1 mini-donut
   1 verrassingsei
   1 potje choco (of confituur)

   3 soorten beleg: samsonworst, jonge kaas, ballekes tomaat

Schotels

Anti-pasti schotel (voor bij het aperitief): (vanaf 2 pers)    € 8.50 pp
   Assortiment (vooral) Italiaanse specialiteiten zoals bv 
   venkelsalami, sopressa, parmaham, mortadella, pancetta, 
   pecorino (of manchego), olijvenmix, ansjovis look, 
   half zongedroogde tomaatjes, mozzarellabolletjes of 
   schapenkaas in kruidenolie
    Aanbod kan lichtjes wijzigen naargelang het aanbod.

  Charcuterieschotel: = 300g pp         € 12.50 pp
   Rijkelijke waaier uit ons assortiment fijne vleeswaren en  
   salades met garnituur 

Kaasschotel: = 300g pp          € 13.60 pp
   Assortiment uitgelezen kaassoorten voor elk wat wils  
   vergezeld door lekkere dadels, vijgen, abricozen, rozijnen,
   noten en druiven

Raclette schotel: = 300g pp         € 13.40 pp
   Assortiment vooral gerookte vleeswaren (zoals bv filet de saxe, 
    ossegerookt, zwarte woudham, cobourg, pancetta, paardje, salami,… )
   en speciaal geselecteerde kaas 
   Deze schotel wordt nog aangevuld met augurken, zilveruitjes, 
   ananas en aardappelschijfjes

Koud Buffet: (vanaf 6 pers)         € 23.60 pp
   Tomaat-garnaal, perzik met tonijnsla, rauwe ham met meloen,
   fricandon met kriekjes, gekookte zalm, rosbief met seldersla,
   aspergerolletjes met hesp, gebakken kip met ananas,  
   gevuld eitje, paté met garnituur, kaas met vijgenconfijt ; 
   aardappelsla, rauwkostsalade,  rauwe groentjes (zoals sla, 
   tomaten, boontjes, …) en sausjes (mayo, cocktail, curry, tartaar)

Anti-Pasti schotel Charcuterieschotel

Kaasschotel Raclette schotel

Bijpassende broodsoorten verkrijgbaar  
bij elke schotel :

Verschillende soorten stokbroden en pistolets, margrietje/karrewiel, 
sandwiches, noten/rozijnenbrood, Pannetone, Grissini, …


