Gezonde traiteurgerechten
vers gemaakt met lokale en pure ingrediënten
Ecologisch verpakt in bokaaltjes
op woensdag en vrijdag
tussen 11u30 - 13u & 16u - 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 gerecht classic of hip €9 - kids €6 - zoet €2,8 - granola €4 - quiche €17,5 - saus €15/kg
veggie, vegan, lactose-, glutenvrije, koolhydraatarme varianten zijn bestelbaar!

LOCK DOWN-REGELING
daar onze catering agenda er opeens blanco uit ziet, organiseren wij een groter traiteuraanbod.
Het zou fijn zijn u te mogen verwelkomen.
dinsdag 17 maart

woensdag 18 maart

VRIJDAG 20 maart

zaterdag 21 maart

soep van de dag

preisoep met kruidenkaas

tomatensoep

soep van de dag

classic: kip curry met
gebakken ananas, appel & rijst

lunch: caesar salad met kip
of veggiefilet

lunch: frisse salade met
kruidenomelet & krieltjes

classic: ovenschotel met
bloemkool, aardappelpuree &
gehakt of quorn

kids: kip curry met rijst &
wortelstaafjes
hip: wok boordevol
knapperige groenten,
kip/tofu en kokoscurry
quiche met prei & brie
duopudding met koekje

kids: spaghetti met gemixte
saus & gehakt
hip: groentelasagne ricotta

kids: omeletje natuur met tomaat,
wortel, komkommer & krieltjes

classic: spaghetti bolognaise
spaghettisaus m/Z gehakt

hip: lasagne met gerookte zalm,
prei en groentesaus a la pascale
naessens

quiche met spinazie & tomaat
trifle met frambozenmousse

quiche met geitenkaas & nootjes
vlaamse rijstpudding

kids: zacht gekruide ovenschotel
met bloemkool of worteltjes,
puree en gehakt
provencaalse quiche
heerlijke pannenkoeken
€5 per 8 stuks

Afhalen kan van 11u tot 13u & van 16u tot 19u & na een seintje. Op zaterdag van 11 tot 13u & van 16u tot 17u.
bestellen kan via www.luncherie.be of mail, bel gerust. ook binnenkomen zonder bestellen is mogelijk, maar… op is op.
afhalen via onze doorgeeftafel buiten kan - na iedere klant wordt de toonbank ontsmet - we werken zo veilig mogelijk

LOCK DOWN-REGELING
daar onze catering agenda er opeens blanco uit ziet, organiseren wij een groter traiteuraanbod.
Het zou fijn zijn u te mogen verwelkomen.
dinsdag 24 maart

woensdag 25 maart

VRIJDAG 27 maart

zaterdag 28 maart

soep van de dag

bloemkoolsoep

courgettesoep

soep van de dag

classic: macaroni met ham,
kaas en broccoli

Lunch: boontjeslunch met
hoeve-eitje, krielaardappel en
mosterdvinaigrette

classic: vlaams ovengerecht met
spek/veggiereepjes, krielaardappel,
wortel en erwtjes

kids: macaroni met ham &
kaas

Kids: spaghetti met gemixte
saus & gehakt

lunch: parelcouscous met
Zuiderse groenten en feta of
chorizo
kids: gehaktballetjes in
tomatensaus met diertjespasta

kids: ovengerecht met spek,
krielaardappeletjes, wortel en
erwtjes - licht gekruid

hip: volkorenmacaroni met
groentesaus a la sandra
bekkari, m/z ham
quiche met courgette & feta
chocolademousse

hip: groentelasagne met
ricotta
classic: spaghettisaus m/z
gehakt
provencaalse quiche
tiramisu (alcoholvrij)

classic: gehakt- of veggieballetjes
in tomatensaus en volkorenpasta

quiche met witloof & peer

quiche met prei & brie
njammi kaastaart

opnieuw pannenkoekenfeest!
€5 per 8 stuks

Afhalen kan van 11u tot 13u & van 16u tot 19u & na een seintje.
op zaterdag van 11U tot 13u & van 16u tot 17u.
bestellen kan op www.luncherie.be - info@luncherie.be - 0472485905.
ook binnenkomen zonder bestellen is mogelijk, welgekomen, maar… op is op.
thuislevering is mogelijk in regio Ertvelde vanaf €50.
afhalen via onze doorgeeftafel buiten kan - na iedere klant wordt de
toonbank ontsmet - we werken zo veilig mogelijk en volgen alle hygiene
richtlijnen.
voor de laaste nieuwtjes kan u ons volgen op facebook of instagram.
Met groet en hou je haaks
Bjorn & Katrijn Vanbillemont - Foré

