Broodje Kok

Vers belegd
bij Broodje Kok

Even op je gemak een heerlijk belegd broodje eten met daarbij een glas vers geperst sinaasappelsap om
de dorst te lessen? Dan is een tankstation misschien niet de eerste locatie die in je op komt. Toch bewijzen Johan Kok
en zijn vrouw Thea dat het wel degelijk een optie is. De broodjeszaak bij Esso Kok in Harderwijk is aan een
flinke make-over onderworpen en sinds december is het vernieuwde Broodje Kok een feit.

Hotspotsbroodje

Bij de lunchroom heb je keus uit meer dan vijftig varianten

Voor een goede lunchroom heeft Broodje Kok alles in huis.

van vers bereide, gezonde en ovenverse broodjes. Een pa-

Een moderne en open uitstraling en aandacht voor kwali-

nini, baguette of pistolet voor even snel onderweg of rus-

teit, service en hygiëne. Door de open keuken, kun je pre-

tig aan een van de tafeltjes. “Door de verbouwing hebben

cies zien hoe schoon er gewerkt wordt. “Daarnaast vinden

we nu veel meer zitruimte tot onze beschikking en kun-

wij een korte wachttijd heel belangrijk. De broodjes wor-

2x Hotspots speciaal: twee heerlijke ver-

nen klanten hier ook gewoon op hun gemak een broodje

den met grote zorg klaargemaakt en keurig gepresenteerd,

se ciabatta broodjes met groene pesto,

komen eten of gezellig een kopje koffie komen drinken.”

maar je hoeft nooit lang te wachten.”

vers gesneden beenham, zongedroogde

Broodje Kok heeft speciaal voor jullie
het Hotspotsbroodje in de aanbieding.

tomaat, een gekookt eitje, balsamico
Naast de broodjes, ontdekken we ook toonbank met over-

dressing en geroosterde pijnboompitten.

heerlijke bonbons. “En dit zijn geen gewone bonbons, maar
kleine geluksmomentjes die met passie worden gemaakt
door een kleine patisserie.”
Leuk om cadeau te doen of
om jezelf mee te verwennen.
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Heb je een grote bestelling
en wil je broodjes laten bezorgen? Dat kan, want Broodje
Kok heeft ook een bezorgservice in Harderwijk. Ideaal
voor bedrijven. Bestellen doe
je via www.broodjekok.nl.
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Broodje kok
Hoofdweg 4
3842 GZ Harderwijk
T 0341 - 45 54 06
www.broodjekok.nl

2 brood
voor € jes
3,95
i.p.v. e

7,90

