
 
 

  
 
 
 
 

 FEEST?  
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE OP MAAT BIJ LUNCHERIE!  

HIP, GEZOND, VERS  EN LEKKER - VAN HAP TOT ZOET -  
OP BORD, BUFFET OF BOKAALTJES -  

MET OF ZONDER BEDIENING -... 
 

 
 
 
LUNCHERIE - Bjorn & Katrijn Vanbillemont - Foré - Eeklostraat 25, Ertvelde - info@luncherie.be -               
0472485905 - www.luncherie.be - gezonde & verse lunchgerechtjes, verpakt in bokaaltjes - de hippe              
traiteur voor uw event - open op woensdag, vrijdag én alle dagen beschikbaar voor uw feest! 
 

  



 
 

 
 

Visbuffet Classic 
stukjes gepocheerde zalm, sneetjes gerookte zalm, heilbot en forel, haring met appel, 
mosseltjes op azijn, gerookte makreel, ansjovisjes en hoeve-eitje, tomaat met ui, sla en 
tuinkruiden, komkommer met radijsjes, geraspte wortel en knolselder, gekookte 
bloemkool en boontjes, mosterdvinaigrette, yoghurtsaus, aardappel- en pastasalade met 
yoghurt-bieslookdressing. Gepresenteerd op plateaus of houten plank of op bord 

 
€21,5  

per persoon 
 

bestelbaar 
vanaf 6 pers. 

Visbuffet Hip 
stukjes gepocheerde witte vis met dille, sneetjes gerookte zalm met Boekhoutse 
asperge, vismousse met tuinkruiden, heilbot en forel, tartaar van verse zalm met limoen, 
tongrolletje, hoeve-eitje, tomaat met ui, sla en tuinkruiden, komkommer met radijsjes, 
geraspte wortel en knolselder, gekookte bloemkool en boontjes, mosterdvinaigrette, 
yoghurtsaus, tarwesalade met kerstomaatjes en olijven, quinoa met komkommer en 
radijs. Gepresenteerd op plateaus of houten plank of op bord 

 
€24,5  

per persoon 
 

bestelbaar 
vanaf 6 pers. 

supplement tomaat met grijze garnalen, maatje met ui en peterselie, Zeeuwse oester,...  dagprijs 

Vleesbuffet Classic 
tomaat mozzarella pesto, meloen met rauwe ham, gekookte ham met Boekhoutse 
asperge, eitje, hoevekipboutje, hoevepaté met peperkoekhoekjes, gehaktballetjes, 
stukjes droge worst en kaasblokjes, tomaat met ui, sla en tuinkruiden, komkommer met 
radijsjes, geraspte wortel en knolselder, gekookte bloemkool en boontjes, 
mosterdvinaigrette, yoghurtsaus, aardappel- en pastasalade met bieslookdressing 
gepresenteerd op plateaus of houten plank of op bord 

 
€17,5 

per persoon 
 

bestelbaar 
vanaf 6 pers. 

Vleesbuffet Hip 
meloen met rauwe ham, gekookte ham met Boekhoutse asperge, eitje, hoevekipboutje, 
sneetjes mortadello, rosette, krokante pancetta, stukjes chorizo, gegrilde groenten, 
tomaat mozzarella, tomaat met ui, sla en tuinkruiden, komkommer met radijsjes, 
geraspte wortel en knolselder, gekookte bloemkool en boontjes, mosterdvinaigrette, 
yoghurtsaus, tarwesalade met kerstomaatjes en olijven, quinoa met komkommer en 
radijs. Gepresenteerd op plateaus of houten plank of op bord 

 
€21,5  

per persoon 
 

bestelbaar 
vanaf 6 pers. 

Veggiebuffet 
veggie balletjes, linzenpaté, vegan spread met tomaat, 3 soorten veggiecharcuterie, 
gegrilde groenten, tomaat met ui, sla en tuinkruiden, komkommer met radijsjes, geraspte 
wortel en knolselder, gekookte bloemkool en boontjes, mosterdvinaigrette, yoghurtsaus, 
tarwesalade met kerstomaatjes en olijven, quinoa met komkommer en radijs 
In samenspraak maken wij graag een buffet voor mensen die lactose-, glutenvrij of 
vegan eten. Gepresenteerd op plateaus of houten plank of op bord 

 
€21,5  

per persoon 
 

bestelbaar 
vanaf 2 pers. 

 


