
TO GO
0475 465623
jaggerz.nl/onlinebestellen

Broodje Jaggerz
Heksenkaas, kipfilet, kaas, komkommer, ei 

Brie
Pijnboompitten, honing, gemengde sla

Rosbief
Gedroogde tomaat, Parmezaan, truffelmayo,
rucola

Parmaham
Balsamico, gedroogde tomaat, pijnboom-
pitten, rode pesto, komkommer, rucola

Parmaham Caprese
Tomaat, mozzarella, pijnboompitten, 
truffelmayo, rucola 

Old Amsterdam
Gedroogde tomaat, pijnboompitten,
honingmosterdsaus, komkommer, rucola

Eiersalade (huisgemaakt)
Komkommer, gemengde sla

Tonijnsalade (huisgemaakt)
Komkommer, gemengde sla

Tonijn Deluxe
Huisgemaakte tonijnsalade, pijnboompitten, 
gedroogde tomaat, rode ui, ei, komkommer, 
kappertjes, gemengde sla

Gezond
Kaas, kip, komkommer, ei, tomaat, 
remouladesaus, gemengde sla

Club Jaggerz
Kaas, kip, ontbijtspek, komkommer, ei, 
tomaat, cocktailsaus, gemengde sla

Gerookte Zalm
Heksenkaas, rucola, komkommer, ei

Filét Americain
Komkommer, ei en truffelmayonaise 

Fem’s special
Kipfilet, komkommer, ei, paprika,
pijnboompitten, rode ui, remoulade saus,
rucola

€ 5,95

€ 5,95

€ 6,00

€ 6,25

€ 6,25

€ 5,95

€ 5,95

€ 6,00

€ 6,50

€ 5,95 

€ 5,95 

€ 6,25

€ 5,95

€ 5,95

Jaggerz Broodjes
keuze uit wit, bruin (glutenvrij + €0,50) Dagsoep

Extra heel stokbrood met boter € 1,75

Broodje warme gehaktbal
Gemengde sla
Mayo/curry/mosterd 

Broodje 
warme gehaktbal Jaggerz
Rode paprika, ui, sambasaus, gemengde sla

Broodje warme beenham
Beenhamsaus, gemengde sla

Kipsate (van Satemaster Schmitz)
Bakje warme kipsate met gebakken uitjes, 
stokbrood, kroepoek

Quiche Lorraine
Afgebakken of diepvries

Groente  Quiche
Afgebakken of diepvries

€ 4,25

€ 5,95

€ 6,25

€ 6,00

€ 6,75

€ 4,25

€ 4,25

Vlammetje 
Cheddar cheese, kip, rode ui, augurk,
sambasaus, sambal, gemengde sla

Iwan’s special
Kaas, kip, ontbijtspek, rode pesto, 
rode ui, tomaat, rucola

Geitenkaas 
Salami, truffelmayonaise, rucola

Mozzarella
Tomaat, rode pesto, rucola

Tuna Melt
Huisgemaakte tonijnsalade, 
cheddar cheese, gemengde sla

Jaggerz
Kaas, kip, gegrilde paprika, ui, rucola

Roombrie
Honing, walnoten, gemengde sla

Gehaktbal
Gehaktbal, witte ui, truffelmayonaise, 
gemengde sla, komkommer

€ 5,95

€ 5,95

€ 5,95

€ 5,95

€ 5,95

€ 5,95

€ 5,95

€ 5,95

Warme toppers

Panini’s

Wij werken met verschillende allergenen. 
Heeft u hier vragen over, stel ze gerust aan 
een van onze medewerkers



(gemaakt op ons heerlijke paninibrood)

kaas, kip, tomaat, gemengde sla

Tosti Kaas
Tosti Kaas & Kipfilet
Tosti Kaas & Beenham
Tosti Jaggerz 

Curry, ketchup, mayonaise
Truffelmayonaise

Vis
Huisgemaakte tonijnsalade, gerookte zalm, 
gedroogde tomaat, pijnboompitten, rode ui, 
kappertjes, limoenmayonaise, rauwkost 

Geitenkaas
Walnoten, pijnboompitten, 
gedroogde tomaat, balsamico, rauwkost 
extra heel stokbrood en boter € 1,75

Aardbei / banaan
Ananas / Mango
Framboos / Aardbei
Mango / Framboos
Green Veggie

Openingstijden:
Maandag 11:00 – 17:00
Dinsdag t/m Zaterdag 09:30 – 17:00
Zondag  Gesloten

Molenweg 10, 6051 HJ Maasbracht

€ 3,50
€ 3,75
€ 4,00
€ 4,50

€ 0,50
€ 1,00

€ 8,95

€ 8,50

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

Tosti’s

Salade’s

Smoothies 400ml

Verse Jus
Sisi
Pepsi
Icetea
7-Up
Red Bull
Spa blauw
Koffie
Cappuccino

Huisgemaakte tonijn salade
Bakje 200gr

Huisgemaakte eiersalade
Bakje 200gr

€ 2,85
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,50
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,20

€ 4,75

€ 4,00

Dranken

Muffin appel & Kaneel

Muffin chocolade & 
gezouten karamel

€ 2,75

€ 2,95

Zoet

High Tea TO GO*
High tea
Quiche, soepje, divers belegde mini 
broodjes en stokbroodjes, divers zoet, thee

High tea Deluxe
Quiche, soepje, divers belegde mini broodjes en 
stokbroodjes, divers zoet, thee, verse jus, bubbels*
(* 1 fles bubbels per 2 personen)

* minimaal 1 dag van te voren bestellen

€ 22,00 pp

€ 26,50 pp

U kunt bij ons ook terecht voor:

• Bedrijfslunch
• Ontbijtservice 
• Babyshowers 
Neem met ons contact op voor 
alle mogelijkheden!

Bezorgen
Bestellingen gelieve voor 10:30 doorgeven.
Anders alleen wanneer mogelijk na telefonisch overleg. 

Maasbracht: 
€1,50, minimale bestelhoeveelheid € 15,-

Linne, Wessem, Echt, Montfort, Stevensweert 
€ 3,00, minimale bestelhoeveelheid € 25,-

Ittervoort
€ 5,00, minimale bestelhoeveelheid € 25,-
Overige in overleg

Lekker voor thuis

TO GO
jaggerz.nl/onlinebestellen
Wij werken met verschillende allergenen. 
Heeft u hier vragen over, stel ze gerust aan 
een van onze medewerkers


