
Gezonde traiteur- of afhaalgerechten,  
vers gemaakt met lokale  
en/of biologische producten 
Ecologisch verpakt in bokaaltjes 
Open op woensdag en vrijdag   
tussen 11u30 - 13u & 17u - 19u 
Catering: we verzorgen graag uw receptie, 
feest, buffet, event van dinsdag tot zondag 

Alles vers & huisgemaakt 

 
 
hap €2,5 - soep €2,5 of €9 voor 2 liter - lunch €8 - warm €9 - zoet €2,5 - granola €4 - quiche €17,5 - saus €15/kg 

veggie, vegan, lactose-, glutenvrije, koolhydraatarme, zwangerschapsveilige varianten zijn bestelbaar! 

woensdag 14 augustus 
tomatensoep 
zoet slaatje geitenkaas met gebakken 
appeltjes, spek of champignons 
quiche met ricotta en spinazie 
appelcrumble met besjes en havermout 

vrijdag 16 augustus  
Blokjessoep met harissa 
Lasagne met ricotta en kerstomaatjes 
met of zonder gehakt 
(uitzonderlijk geen koude lunch vandaag) 
quiche met peer en witloof 
romige rijstpudding 

woensdag 21 augustus 
bloemkoolsoep 
tomatensalsa met gehakt- of 
groenteballetjes, rucola en 
couscous 
quiche lorraine 
brownie classic of gezond met rode 
biet - zonder suiker 

vrijdag 23 augustus 
tuinkerssoep 
Caesar Salad met kip/halloumi en zomersalade 
spaghettisaus met veel groenten,  
met of zonder gehakt of quorn 
quiche met courgette en feta 
authentieke duopudding 

woensdag 28 augustus 
courgettesoep 
frisse lunch met groene groenten, 
zoete aardappel, gepocheerde zalm of 
kaas & limoen 
quiche met tomaat 
speculoosmousse 

vrijdag 30 augustus 
broccolisoep   - zomerquiche 
tomaat mozzarella met rauwe ham of 
veggiefilet, tarwe en gegrilde groenten 
‘vegan curry bowl’ boordevol groenten & 
rijst 
gezonde bananencake (weinig suiker, veel 
banaan en volkorenmeel) en classic botercake 

 
 

Kent u ons vis-, veggie-, of vleesbuffet al? 
Leuk gepresenteerd, vers, lekker, héél gemakkelijk, 
u hoeft het enkel op tafel te zetten,  
smaakvolle maaltijd gegarandeerd! 
steeds met groentebuffet en bijgerechten 
bestelbaar vanaf 6 personen 
 

 

visbuffet classic of hip €21,5 tot €24,5 per 
persoon 
vleesbuffet classic of hip € 17,5 tot €21,5 p.p. 
veggiebuffet €21,5 per persoon 
BBQ-groenten van €5 tot €10 per persoon 
 
vlaams zoetbuffet €9 per persoon 
hip zoetbuffet €10 per persoon 


