
Dranken
koffie/thee/frisdrank € 2,50
jus d’orange € 2,50
Chocomel en Fristi € 2,50
huiswijn (rood/wit) € 4,10
mousserende wijn vanaf € 5,80
port € 4,10
sherry € 4,10
bier € 3,15
(Hollands) gedistilleerd vanaf € 4,25
kurkengeld € 22,00

Patisserie
Marikenbrood punten € 3,60
plateau koek (50 stuks) met o.a. sprits, mini gevulde koek, cake € 85,00
koek (per stuk) o.a. sprits, stroopwafel € 1,85
gevulde koek € 2,70
roomboterkoekje € 0,85
midigebak € 3,20
petitfour/theegebak € 3,20
petit glacé € 1,95
cake € 1,75
gebak € 3,95
vlaai € 3,40
slagroomsoesjes, per stuk € 1,40
bonbon € 1,40
kandijkoek € 1,75
spekkoek € 1,70

Seizoensspecialiteiten
appelflap € 3,20
oliebol € 2,25
banketstaaf € 3,10
speculaas (per brok) € 2,10
speculaasje € 0,90
seizoensstol € 2,40
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Broodjes
broodjes wit/bruin gemengd met diverse soorten beleg € 3,30
mini broodjes wit/bruin gemengd met diverse soorten beleg € 2,65
luxe broodjes met diverse soorten beleg € 4,25
mini luxe broodjes met diverse soorten beleg € 3,95
soep met stokbrood en kruidenboter € 5,30
sandwiches € 2,80
luxe sandwiches € 4,10
broodje kroket € 4,10
krentenbol € 2,20
krentensneetjes € 1,90
krentenwegge € 2,50

Bittergarnituur
saucijzenbroodje heel € 3,10
saucijzenbroodje half € 2,10
saucijzenbroodje éénhaps € 1,85
kaasbroodje heel € 3,10
kaasbroodje half € 2,10
kaasbroodje éénhaps € 1,85
worstenbroodje heel € 3,10
worstenbroodje half € 2,10
worstenbroodje éénhaps € 1,85
bitterballen/bittergarnituur per stuk € 1,10
toastje met luxe beleg € 1,95

Arrangementen (prijzen per persoon)
Koffietafel Dukenburg*
belegd broodje en krentenbol prijs p.p. € 10,20
Koffietafel Jonkerbos*
2 maal petit broodje kroket/rundvleessalade/mosterdsoep petit prijs p.p.      € 13,50
Arrangement zoet Oud Hollands keuze uit 10-tal lekkernijen
o.a appelflap/pecanbroodje/koffiebroodje/mergpijp/berlinerbol/appelrondo etc. prijs p.p. € 3,10
Arrangement zoete etagère, minimale afname 15 personen eenhaps 4 p.p
pindarotjes, Luikse wafels/blondies/spekkoek/macarons/moorkopjes etc. prijs p.p € 4,50
Borrel arrangement**
warm & koud drietal luxe bakhapjes, nootjes/zoutjes prijs p.p. € 12,70
Borrelarrangement mediterraan**
nacho/olijven/kaasstengels/guacamole prijs p.p. € 11,20
Tapas de Luxe arrangement 10 versch. specialiteiten hapjes, min. 20 personen
o.a. sweet peppers/garnalen/mozarella/mini wraps/vijg-amandelbrood etc. prijs p.p € 10,10
*   inclusief koffie/thee/fris/                      ** inclusief koffie/thee/fris/bier/wijn

Bovenstaande is slechts een greep uit het assortiment, heeft u specifieke wensen, vraag ons gerust naar de  
mogelijkheden.

Wegens de strenge HACCP normen en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden kunnen wij helaas geen 
zelf meegenomen producten/consumpties uitserveren. HACCP is opgesteld door de voedsel- en warenautoriteit en 
is een methode die bedrijven verplicht moeten toepassen om de veiligheid van de voedselproducten te waarborgen.

Weg door Jonkerbos 51 • 6532 CN Nijmegen • 024 - 356 56 45
info@jonkerbos.nl • www.jonkerbos.nl


