
Bestellijst 
Belegde broodjes    
Belegd met dagverse rauwkost. Keuze uit wit of bruin  
stokbrood of een Italiaanse bol. 
□Carpaccio met zontomaat, pitjes,         € 8,50 
Parmezaanse kaas, rucola en truffelmayonaise 

□Tonijnsalade met paprika, rode ui,         € 7,50 
kappertjes, bosui en sesamdressing 

□Eisalade (met spek + €0,80)                             € 7,25  
met bosui, tomaat, komkommer en sla            

□Gezond met ham, kaas, ei, sla,                    € 6,50 
tomaat, komkommer en cocktailsaus 

□Gerookte zalm met oosterse dressing,           € 8,95 
bosui, pinda crunch en wasabi kroepoek 

□Geitenkaas (met spek + €0,80) met rode          € 8,50 
biet, amandel, rucola, balsamico stroop en  
honing mosterddressing 
 
Sandwiches (3- laags) 
Belegd met dagverse rauwkost. Keuze uit wit of bruin 
sandwichbrood. 

□Zus met kip, spek, ei en remouladesaus         € 8,50 

□Zo met kip, gerookte zalm, ei, cocktailsaus     € 9,95 
en remouladesaus 

□Beef & Bacon met rosbief, spek, eisalade      € 8,50 
en mosterdmayonaise 

□Vega club met oude kaas, hummus,               € 8,50 
gegrilde paprika, pitjes, zontomaat,  
maïs en rucola 

 
Salades 
Alle salades worden geserveerd met  
brood en kruidenboter. 
 

□Carpaccio met zontomaat, pitjes,          € 9,75 
Parmezaanse kaas, rucola, 
truffelmayonaise en vinaigrette 
 

□Geitenkaas (met spek + €0,80)               € 8,95 
met rode biet,  geitenkaas op toast, 
amandel, rucola, balsamico stroop  
en honing mosterddressing 
 

□Zus & Zo met gemarineerde kipfilet,      € 9,50 
mango, ei, spek, croutons, Parmezaanse  
kaas en honing mosterddressing 
 

□Mexicaanse kip met pittige kip              € 9,50 
volgens Zus & Zo recept, maïs,  
paprika, nacho’s, kaas, tomatensalsa 
en cocktailsaus 
 

□Oosterse zalm                                       € 9,95 
met gerookte zalm, oosterse dressing,  
bosui, pinda crunch en wasabi kroepoek 
 

□Caprese met mozzarella, tomaat,          € 9,50   
verse groene pesto, pittenmix, croutons 
en balsamico stroop 
 
 

 
 
 
 
 
Warme lunch specialiteiten 
Keuze uit wit of bruin stokbrood  
of een Italiaanse bol 
 

□Hete kip pittige kip volgens      € 8,95 
Zus & Zo recept, rauwkost, maïs, 
tomatensalsa en cocktailsaus 
 

□Crispy chicken krokante kip,   € 8,25 
rauwkost, paprika en  
kimchi mayonaise    
 
 
Soep  
Tomatensoep (vegetarisch)         € 5,50        
met brood en een bladerdeegstengel   
 
 
Bestellen vóór 11.00 uur per mail: 
bestellen@lunchcafezusenzo.nl of 
telefonisch: 076-5041134 
De bestelling wordt +/- 12.00 uur 
bezorgd.  
Wij bezorgen alléén in Etten-Leur. 
Vanaf € 25,00 bezorgen wij gratis! 
 

 
 



 
Lunchcafé Zus&Zo 
Raadhuisplein 37 
4873 BH Etten-Leur 
Tel: 076-5041134 
bestellen@lunchcafezusenzo.nl 
 
 
Heeft u samen met uw collega’s of klanten zin in een 
lekkere lunch? Naast onze lunchkaart bieden wij ook 
speciale vergaderpakketten aan. U kunt uw bestelling 
uiterlijk de dag zelf vóór 10.30 uur aan ons doorgeven 
per telefoon of mail. Rond de klok van 12 uur/17 uur 
zullen wij uw lunch dan bij u bezorgen. 
 
 
Hieronder de verschillende mogelijkheden: 
 
Vergaderpakket 1                                        € 7,95 p.p. 
- Zacht broodje belegd met ham of kaas 
- Baguette met diverse soorten beleg (o.a. eisalade, 
gezond, roomkaas, tonijnsalade, oude kaas) 
- Stuk fruit 
 
Vergaderpakket 2                                      € 10,95 p.p. 
- Baguette met diverse soorten beleg (o.a. eisalade, 
gezond, roomkaas, tonijnsalade, oude kaas) 
- Sandwich met diverse soorten beleg (o.a. zalm, zus, 
carpaccio, beef & bacon) 
- Assortiment bladerdeeggebakjes  
(bijv. croissant/ mini koffiebroodje/vruchtenslofje)                                  
- Stuk fruit         

 
 
 
 
Assortiment broodjes op schaal vanaf 10 p. 
(Wij adviseren 1 ½ broodje/sandwich per persoon) 
 
Diverse broodjes (baguette wit en bruin) 
Categorie 1                                   € 4,50 per stuk 
Jonge kaas, kip- kerrie, ham-prei, eisalade, 
roomkaas, gezond, ham, oude kaas 
 
Categorie 2                                   € 5,50 per stuk 
Carpaccio, tonijnsalade, eisalade met spek, 
gerookte zalm, kipsalade met spek 
 
2 laags sandwiches (wit en bruin) 
Categorie 3                                   € 6,25 per stuk 
Zus, Zo, gerookte zalm, carpaccio,  
rosbief, tonijnsalade 
 
High tea to go                                  € 20,95 p.p. 
Heerlijke hartige hapjes met natuurlijk  
de bekende sandwich Zus en diverse zoete 
lekkernijen. 

 
 
 
 
 
 
 
De lunch is nog verder uit  
te breiden met: 
 
Pak jus d’orange                    € 3,50 p.s. 
Pak melk                                € 2,95 p.s. 
Beker verse jus d’orange       € 3,50 p.s. 
Liter verse jus d’orange         € 9,95 p.s. 
 
 
Graag bij uw bestelling vermelden: 
 
Bedrijfsnaam:____________________ 
Adres:__________________________ 
Tel.nr:__________ ________________ 
Datum:_________Tijd:12.00/17.00 uur_ 
 
 
Ook verzorgen wij graag een 
lunch/borrel op maat. Informeer naar de 
mogelijkheden! 

   


