
Gezonde traiteurgerechten
Vers gemaakt met lokale en pure ingrediënten
Ecologisch verpakt in bokaaltjes
op woensdag en vrijdag tussen 11u en 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

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

Woensdag 7 juli
Witloofsoep met tuinkruiden
- Lunch met courgettespaghetti, limoendressing en
gepocheerde zalm of hoevekaas
- Ovengerecht: gevulde tomaat met Griekse pasta
- Spaghettisaus
- Groentelasagne m/z vlees
Quiche courgette/feta, prei/spek,...

Fruitsalade, tiramisu
vlaai zoals we in de Samovar maakte

Vrijdag 9 juli
Tomatensoep
- Lunch met boontjes, aardappelsalade en tonijn
of brie
- Romige pasta met champignons en spinazie
volgens Karola’s Kitchen
- Macaroni classic ham & kaas
- Lasagne m/z vlees
Quiche witloof/peer, provençaalse groenten,...
Fruitsalade, chocolademousse, appel- en
citroencake

Woensdag 14 juli
Soep
- Zomerse lunchsalade met halloumi of kipreepjes,
granaatappel en avocadodip
- Ovenschotel met groene groenten, krieltjes en
spek of quorn
- Spaghettisaus
- Groentelasagne m/z vlees

Quiches
Rijstpudding, fruitsalade
Brownie gezoet met rode biet - Chocoladecake

Vrijdag 16 juli
Soep
- Lunchsalade met kleurrijke groentevariatie,
meloen en rauwe ham of mozzarella
- Groenterisotto met gevulde portobello, met
kruidenkaas of geitenkaas
- Macaroni classic ham & kaas
- Lasagne m/z vlees

Quiche spinazie/tomaat - prei/spek
Fruitsalade, chocolademousse
Gebak

Woensdag 21 juli
Kijk op www.luncherie.be bij bestellen

voor alle recente informatie
Soep van de dag
- Lunchsalade met gegrilde Zuiderse groenten,
ratatouille, tarwe en pancetta of veggiefilet
- Ovenschotel
- Spaghetti bolognaise
- Groentelasagne m/z vlees
Quiche
Trifle met rood fruit, fruitsalade, gebak van de dag

Vrijdag 23 juli
Soep van de dag
- Zoete lunchsalade met gebakken appeltjes,
geitenkaas, spek of champignons
- Supergezonde groentecurry met rijst
- Macaroni classic ham & kaas
- Lasagne m/z vlees

Quiche spinazie/tomaat - prei/spek
Fruitsalade, chocolademousse
Gebak van de dag

Wij zijn gesloten van maandag 26 juli tot en met zaterdag 14 augustus.
Bestellen voor feestjes kan nog tot en met zondag 25 juli of vanaf zondag 15 augustus.

Onze feestjesfolder al gezien? Zin een klein(er) feest bij u thuis?
Of een groter event, huwelijk, pensioen, feest, opendeur, babyfeest, communie,... op locatie?

Hapbokaaltjes, groentebuffet, vlees- of visbuffet, dessertjes,... bestelbaar vanaf 6 personen.
U kan de bestelde gerechten afhalen van dinsdag tot en met zondag.
We cateren ook graag uw feest met bediening, drankjes, materiaal,...

Mail gerust uw vraag, we maken graag een offerte op maat.


