
B’safe:
• alléén afhalen

•  beperkt menu 
kijk op www.bssoulfood.nl

•  bestel telefonisch 
voor 11.00 uur -> 06 42 39 92 42

•  max. 1 klant in de winkel 
voor erin, achter eruit

, toko , catering , workshops ,

,toko: Jan van Goijenstraat 28
 , 3351 JN Papendrecht  

Corona openingstijden: donderdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur

Corona openingstijden
elke do-vr-za van 11.00 -17.00 uur

juist 
nu

koken met je hart



3 snacks of meer? Bestel telefonisch!
bara     € 2,50
•  met kip kerrie     € 3,50
•  met hete kip     € 3,50
•  met tja sieuw     € 3,50
•  met bakkeljauw     € 4,-

rotirol  
met kip en kousenband in saus    € 5,50

3 broodjes of meer? Bestel telefonisch!
•  kip kerrie     € 3,75
• hete kip     € 3,75
• tja sieuw     € 3,75
•  bakkeljauw     € 4,25

met kippendijen, aardappel, kousenband  
en ei    € 10,75
met tempeh, aardappel, kousenband 
en ei    € 9,25

Corona menu

snacks

taartpunt

roti

menu’s

warm belegd Surinaams broodje soep

bruine rijst, gebakken ei, bakje komkommer 
op zuur met 
 •  óf 3 stokjes saté met pindasaus
 •  óf 3 stukken gegrilde kip
 •  óf tempeh in soja of pindasaus    € 12,50

bami, gebakken ei, bakje komkommer op  
zuur met 
 •  óf 3 stokjes saté met pindasaus
 •  óf 3 stukken gegrilde kip
 •  óf tempeh in soja of pindasaus    € 12,50

B’sSoulfood dag special  
  elke dag een ander gerecht. Vraag ernaar als 

u belt    € 10,50

saoto soep     € 6,-

dag special
  elke dag andere Antilliaanse taart. Vraag 

ernaar als u belt    € 4,-

graag voor 11.00 uur telefonisch bestellen: 06 42 39 92 42
Voor afhalen zonder bestelling geldt op=op. Mis niks en bestel op tijd!
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