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Broodjes
Geschikt op schotels of in covid-veilige bio-afbreekbare box. Steeds 24.00 uur op voorhand te bestellen a.u.b.
Prijslijst per 01/11/21
Op uw verzoek houden wij rekening met eventuele allergieën of uw specifieke wensen.
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•
Prijs
Voorstel








Prijs:

Onze favoriet Deze is enkel verkrijgbaar vanaf 10 personen: per persoon
3 speciallekes of 4 mini’s ( u kan ook voor een assortiment van beide kiezen )
1 koude pastasalade of 1 vers groensalade ( gemengd kan ook )
1 dessertje, huisgebakken cakes en vers fruit
Kan op mooi materiaal in covid-veilige box of op wegwerp schotel
12.50 euro per persoon
Basis assortiment ( wij adviseren 2 per persoon )
piccolo’s, wit en meergranen. Zeer gevarieerd belegd met o.a.:
jonge kaas, hesp, préparé, kip/curry
brie, peer, nootjes, honing en gemengde sla
kalkoen, wortel, tomaat en vinaigrette
tomaatmozzarella en pesto
zachte kaas en gezond, met veel groen
kaas of ham met tomaat, ei, komkommer, sla en mayonaise
Noordzeesalade, komkommer en cresson
krabsalade, tomaat, sla
2.60 euro/stuk inclusief 6% BTW.

Bijgerechten: mogelijk bij alle voorstellen
• seizoen soep
3.00 (0.350 l)
• mini vers groensalade
2.50 / box
• mini pastasalade
2.50 / box
• dessertje / luxe
1.70 / 2.20 / 7.80 stuk / glas / bord
• taart van de dag
3.80 / stuk
• vers fruit salade
4.20 / 3.50 / 8.60 box / mini glas / bordje
Huisspecialiteit dessert:
mooie schotel met huisgebakken cakes: wortel, banaan, citroen, marmer, klein gebakje en opengewerkt
versneden fruit
4.80 p.p.
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Assortiment kleine (mini) broodjes 4 per persoon
meergranen met brie, boter, honing, peer, eikebladsla
wrap met kruidenkaas gemengde groenten, radijsscheuten en mini tomaat
mini ciabatta zachte pesto, tomaat, mozzarella, verse basilicum, mini tomaat
focaccia Serrano ham, zachte kaas, tomatenpesto en scheuten
wit broodje kaas en ham, komkommer, tomaat, sla, mayo en waterkers
bruin broodje zachte kaas, rammenas, wortel, knolselder, cresson
zuurdesembroodje met humus, groenten en kiemen
wit pistoléke préparé of kip curry
engelse sandwich zalmsalade, komkommer en preischeuten
zachte sandwich gerookte zalm, zeekraal
zachte sandwich garnaal, tomaat, ei, gemengde sla
8.40 euro per persoon inclusief 6% BTW.
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Werklunch Speciallekes
3 broodjes per persoon. Zeer gevarieerde broodsoorten
wortelbrood, humus, jonge kaas, rode biet, knolselder
zuurdesem brie, peer, nootjes, honing en gemengde sla
Waldkörn kip, appel, wortel, cresson
bagnat kalkoen, wortel, tomaat, tuinkers en vinaigrette
ciabatta tomaatmozzarella en pesto
zuiders brood, zachte kaas, radijsjes, groenten en sla
focaccia broodje Serranoham, tomatenpesto en rucola
sandwich gerookte zalm, zeekraal
pompoenpitbrood met guacomole, wortel, knolselder, bieslook, tomaat, komkommer
wrap met kruidenkaas en veel gezonde groenten
smos kaas met erwt en munt en smos hesp met cocktailsaus
ciabatta salami, tomatenpesto en Parmezaanse kaas
engelse sandwich met zalmsalade, komkommer en cresson
vijgenbrood, Filet de Sax, zachte kaas, rucola
Brusselse vloerpistolet, kip curry, granaatappelpit, cresson
8.00 euro per persoon inclusief 6% BTW
Broodjes worden mooi geschikt op schalen of in covid-veilige box

Vegan broodjes
3 stuks per persoon.
wortelbrood, rode biethumus, wortel, knolselder, bieslook, kiemen
zuiders bood, tomaten pesto, groentenlawine, linzen scheuten
speltbrood, salade van zwarte bonen en maïs
desem brood, quinoa met rozijnen en groenten
wrap met paprika tapenade, veel groenten en radijsjes
bio-volkoren boterham met linzen salade
8.40 euro p.p.

Prijzen inclusief 6% BTW, exclusief transportkosten ( te bespreken ).
Op verzoek houden wij rekening met eventuele allergieën of uw specifieke wensen.

Smakelijk
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