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 6 januari
tomatensoep
- groene groenten lunch met
quinoa of couscous en forel
- vlaamse ovenschotel met
bloemkool, broccoli, spek of
quorn en aardappelpuree
- spaghettisaus m/z vlees
- groentelasagne m/z vlees
quiche tomaat & mozzarella
Quiche witloof & peer
appelcake - vanillecake tiramisu

vrijdag 8 januari
courgettesoep met kruidenkaas
- boontjeslunch met aardappel,
gekookt eitje en mosterdsausje
- warme groentecurry met rijst
- macaroni classic ham & kaas
- groentelasagne M/Z vlees
quiche lorraine
quiche Zuiderse groenten
omg! kaastaart met rood fruit
flan caramel
chocolademousse

zaterdag 9 januari
quiche time van 10u tot 12u
huisgemaakte heerlijke quiches.
Smaakvol én gemakkelijk!
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
Herfstsalade bij quiche €4
chocolademousse €2,8

zondag 10 december
ontbijT
€18,5 per persoon

woensdag 13 januari
pompoensoep
- lunch met wintersalade, pasta
en kruidenomeletje
- ovenschotel met
pompoenpuree, wintergroenten
en gehakt- of veggieballetjes
- spaghettisaus m/z vlees
- groentelasagne m/z vlees
quiche prei/ham of parmezaan
Quiche zuiderse groenten
nieuw! wortelcake
rijstpudding

vrijdag 15 januari
champignonsoep
- zoete lunchsalade geitenkaas
met champignons of spek
- Pittige stoverij met rijst
- macaroni classic ham & kaas
- lasagne met groentesaus,
gerookte zalm en spinazie
quiche appel & geitenkaas
quiche van de dag
Chocoladetaart met peer
speculoosmousse

zaterdag 16 januari
quiche time van 10u tot 12u
huisgemaakte heerlijke quiches.
Smaakvol én gemakkelijk!
keuze uit: tomaat/mozzarella,
tartiflette, lorraine,
zalm/broccoli, witloof/peer of
quiche van de dag

zondag 17 januari
ontbijT
€18,5 per persoon

volledige quiche €17,5
halve quiche €9 ¼: €4,5
Herfstsalade bij quiche €4
chocolademousse €2,8

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

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

Vanaf het weer kan, zijn we er opnieuw voor al uw kleine & grote feestjes vanaf 6 personen.
Ons feestaanbod zal tijdig te zien zijn op www.luncherie.be - bestelbaar van dinsdag tot en met zondag

