
Gezonde traiteurgerechten  
vers gemaakt met lokale en pure ingrediënten - Ecologisch verpakt in bokaaltjes 
op woensdag en vrijdag   tussen 11u - 13u & 16u - 19u 
U kan op www.luncherie.be bestellen of spring binnen en kies uit het aanbod 
 
Hippe catering: we verzorgen graag uw receptie, feest, buffet, event van dinsdag tot zondag 
We kijken uit naar de dag dat dit opnieuw kan doorgaan. 
 

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

 

woensdag 20 januari 
blokjessoep met harissa 
- Lunchsalade met tomaat 
mozzarella, ham & rucola 
- ovenschotel met spinazie, 
krielaardappel en hoeve-eitje 
- spaghettisaus m/z vlees 
- groentelasagne m/z vlees 
quiche zalm/broccoli 
Quiche tartiflette 
broodpudding -  
trifle met frambozenmousse 

vrijdag 22 januari 
Tomatensoep 
- Salade nicoise (of met brie) 
- oventomaat (gehakt of 
kruidenkaas) met Griekse pasta 
en Zuiderse groenten 
- macaroni classic ham & kaas 
- groentelasagne M/Z vlees 
quiche appel & geitenkaas 
quiche brie & nootjes 
flantaart - flan met kriekjes 
chocolademousse 

zaterdag 23 januari 
quiche time van 10u tot 12u 
 
keuze uit: tomaat/mozzarella, 
tartiflette, lorraine, 
zalm/broccoli, witloof/peer of 
quiche van de dag 

volledige quiche €17,5  
halve €9   ¼: €4,5 

salade bij quiche €4 

chocolademousse €2,8 

zondag 24 januari 
ontbijT 
€18,5 per persoon 

hoevekaas, ham, worstjes, eitje 
speculoos, peperkoek 
hagelslag, honing, boter 
huisgemaakte confituren 
mini-sandwiches & broodjes 
hoeve-yoghurt met granola 
fruitsalade, fruit, chocolaatje 
 
ook bestelbaar van dinsdag T.E.M. zondag 

woensdag 27 januari 
erwtensoep 
- lunch Wintergroenten met 
kip/tofu en dragon couscous 
- vlaamse ovenschotel met 
gehakt of quorn, erwtjes & 
wortel, puree of gratin 
- spaghettisaus m/z vlees 
- groentelasagne m/z vlees 
quiche spinazie & brie 
Quiche prei - spek 
oma’s koekjestaart 
gebak van de dag 

vrijdag 29 januari 
wortelsoep met pastinaak 
- frisse lunchsalade met 
haring of kaas, appel en dille 
- witloofrolletjes classic 
- of met groentesaus s. bekkari 
- macaroni classic ham & kaas 
- pasta miracoli met 
gehaktballetjes en tomatensaus 
quiche tomaat 
mozzarella/chorizo 
quiche courgette & feta 
tiramisu, appel- & banaancake 

zaterdag 30 januari  
quiche time van 10u tot 12u 
 
keuze uit: tomaat/mozzarella, 
tartiflette, lorraine, 
zalm/broccoli, witloof/peer of 
quiche van de dag 

 

volledige quiche €17,5  
halve quiche €9   ¼: €4,5 

 

salade bij quiche €4 

chocolademousse €2,8 

zondag 31 januari 
ontbijT  
€18,5 per persoon 

hoevekaas, ham, worstjes, eitje 
speculoos, peperkoek 
hagelslag, honing, boter 
huisgemaakte confituren 
mini-sandwiches & broodjes 
hoeve-yoghurt met granola 
fruitsalade, fruit, chocolaatje 
 
ook bestelbaar van dinsdag T.E.M. zondag 

wij kijken er echt naar uit om opnieuw feestjes te cateren. Zin om uw feestdatum te reserveren? Communie- lentefeest, huwelijk,...? 
Mail of bel gerust. We bekijken samen wat mogelijk is, na de versoepelingen. 


