
Gezonde traiteurgerechten  
vers gemaakt met lokale en pure ingrediënten 
Ecologisch verpakt in bokaaltjes 
op woensdag en vrijdag 
tussen 11u30 - 13u & 17u - 19u 
Hippe 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 varianten zijn bestelbaar! 

Tijdens deze wintermaanden kan je onze lunch (deels) opwarmen 

 

woensdag 29 januari 
blokjessoep met harissa 
lunch met groentenrijst, curry en 
kip of veggiereepjes en winterse 
salade 
groenteLasagne met ricotta 
spaghettisaus met/zonder gehakt 
quiche met courgette & feta 
appelcake - healthy bananencake 
 

vrijdag 31 januari 
tomatensoep 
lunchsalade met halloumi, couscous en 
warme wintergroenten 
lasagne met courgettesaus, gerookte zalm of 
kaas en spinazie 
quiche lorraine 
rijstpudding 

woensdag 5 februari 
kervelpreisoep 
boontjeslunch met hoeve-eitje, ev. 
spek, gebakken sjalot en aardappeltjes 
groentelasagne met ricotta 
spaghettisaus met/zonder gehakt 
quiche provençaalse 
tiramisu 

vrijdag 7 februari 
wortelpompoensoep met kokos 
lunch met ratatouille, pancetta en tarwe 
macaroni classic met ham en kaas of healthy 
met bloemkoolsaus (veggie of met ham) 
quiche met witloof & peer 
appelcrumble met havermout 
 

woensdag 12 februari 
tomatensoep 
zoet slaatje geitenkaas of jonge kaas 
met gebakken appeltjes en spek/veggie 
groentelasagne met ricotta 
spaghettisaus met/zonder gehakt 
quiche met spinazie & parmezaan 
speculoosmousse 

VRIJDAG 14 februari             ook Valentijnmenu 
knolseldersoep met appel 
(uitzonderlijk geen lunch verkrijgbaar) 
gewokte wintergroenten met krieltjes, tijm en 
opgevulde tomaat (met gehakt of kaas) 
quiche met brie & nootjes 
zoetje van de dag - zie www.luncherie.be 

 
Psssttt… verras je geliefde met een heerlijk valentijnsmenuutje! 

bestelbaar op vrijdag 14 februari en zaterdag 15 februari 
menu zie ommezijde :) 

 

wij zijn gesloten van 17 tot 28 februari.  

 

Avondje met vrienden? Gezellig thuis eten? 
Of op zoek naar catering voor uw feest of event? 
Gasten die veggie, vegan of lactose-gluten-... vrij eten? 

Bekijk ons aanbod op www.luncherie.be 
hippe hapbokaaltjes, vlees-, vis-, veggie-, groentenbuffet op bord - bokaaltjes - buffet 

heerlijke zoetbokaaltjes, hip of classic zoetbuffet 



hulp bij opdienen of klein materiaal nodig? Ook daar zorgen wij graag voor. 


