
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 
We kijken uit naar de dag dat dit opnieuw kan doorgaan. 
 

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

woensdag 3 maart 
 

witloofsoep 
 

- lunch met kruidenomelet, 
krieltjes en lentesalade 
- ovenschotel met erwtjes & 
wortel, gehakt en ajuintjes saus 
- spaghettisaus m/z vlees 
- groentelasagne m/z vlees 
 

quiche prei/ham  
quiche appel/geitenkaas 
 

appelcrumble met havermout 
chocoladetaart met peer 

vrijdag 5 maart 
 

courgettesoep met kruidenkaas 
 

- zoete lunchsalade met geitenkaas, 
gebakken appeltjes en pasta 
- groentecurry met rijst  
- macaroni classic ham & kaas 
- lasagne m/z vlees 
 

quiche lorraine 
quiche brie/nootjes 
 

kaastaart met frambozen 
chocolademousse 

zaterdag 6 en zondag 7 maart                   graag op bestelling 
 

ontbijt met veel vers fruit                   €17,5 per persoon - €12 kids 
brunch met 5 mini-gerechtjes              €26,5 per persoon 
ook leuk als cadeau!  Bestelbaar van dinsdag tot en met zondag 

levering aan huis mogelijk aan €15 per adres 

supplement vers fuitsap €4 - fles cava la granja €15 - chocolademousse €2,8 
 

Quichebox 
4 verschillende soorten quiches - ideaal voor 2 personen €18 
 

quiche naar keuze 
tomaat/courgette, brie/nootjes, provençaalse, lorraine, zalm/broccoli, 
witloof/peer,... - €17,5 per stuk  -  salade bij quiche €4 - chocolademousse €2,8 
 

Weekend 
vanaf 6 personen of meer kan u gerechten, buffetplanken,... 
bestellen uit onze feestjesfolder. zie www.luncherie.be/menu 

woensdag 10 maart 
 

soep van zoete aardappel 
 

- lunchsalade met gepocheerde 
zalm of brie, groene groenten en 
courgettespaghetti 
- vlaamse klassieker: frikandon 
met gevuld appeltje en kriekjessaus 
- spaghettisaus  
- groentelasagne m/z vlees 
 

provencaalse quiche  
Quiche witloof/peer 
 

frambozendessert met 
volkorenkoekje 
bananencake & appelcake 

vrijdag 12 maart 
 

blokjessoep met harissa 
 

- lunchsalade tomatensalsa met 
gehakt- of groenteballetjes 
- tagliatelle met gebakken 
bloemkool en ham of champignons 
- macaroni classic ham & kaas 
- lasagne m/z vlees 
 

quiche tomaat/mozzarella 
quiche courgette/feta 
 

frangipane classic of abrikozen 
speculoosmousse 

zaterdag 13 en zondag 14 maart                    graag op bestelling 
 

ontbijt met veel vers fruit                   €17,5 per persoon - €12 kids 
brunch met 5 mini-gerechtjes              €26,5 per persoon 
ook leuk als cadeau!  Bestelbaar van dinsdag tot en met zondag 

levering aan huis mogelijk aan €15 per adres 

supplement vers fuitsap €4 - fles cava la granja €15 - chocolademousse €2,8 
 

Quichebox 
4 verschillende soorten quiches - ideaal voor 2 personen €18 
 

quiche naar keuze 
tomaat/courgette, brie/nootjes, provençaalse, lorraine, zalm/broccoli, 
witloof/peer,... - €17,5 per stuk - salade bij quiche €4 - chocolademousse €2,8 
 

Weekend 
vanaf 6 personen of meer kan u gerechten, buffetplanken,... bestellen uit onze 
feestjesfolder. zie www.luncherie.be/menu 



 

woensdag 17 maart 
 

champignonsoep 
 

- lunch met tomaat mozzarella 
met geroosterde groenten 
- vlaamse klassieker: gehakt- of 
veggieballetjes in tomatensaus 
met groenterijst 
- spaghettisaus  
- groentelasagne m/z vlees 
 

quiche 3 kazen 
Quiche zalm/broccoli 
 

rijstpudding 
gezonde brownies gezoet met 
rode biet 

vrijdag 19 maart 
 

tomatensoep 
 

- lunch Caesar Salad met kip of 
halloumi 
- Griekse pasta met gevulde 
courgette (met gehakt/kruidenkaas) 
- macaroni classic ham & kaas 
- lasagne m/z vlees 
 

quiche courgette/tomaat 
quiche witloof/peer 
 

wortelcake 
chocolademousse 

zaterdag 20 en zondag 21 maart                   graag op bestelling 
 
ontbijt met veel vers fruit                   €17,5 per persoon - €12 kids 
brunch met 5 mini-gerechtjes              €26,5 per persoon 
ook leuk als cadeau!  Bestelbaar van dinsdag tot en met zondag 

levering aan huis mogelijk aan €15 per adres 

supplement vers fuitsap €4 - fles cava la granja €15 - chocolademousse €2,8 
 

Quichebox 
4 verschillende soorten quiches - ideaal voor 2 personen €18 
 

quiche naar keuze 
tomaat/courgette, brie/nootjes, provençaalse, lorraine, zalm/broccoli, 
witloof/peer,... - €17,5 per stuk - salade bij quiche €4 - chocolademousse €2,8 
 

Weekend 
vanaf 6 personen of meer kan u gerechten, buffetplanken,... bestellen uit onze 
feestjesfolder. zie www.luncherie.be/menu 

woensdag 24 maart 
 

soep 
 

- lunchsalade van de dag: zie 
www.luncherie.be 
- ovenschotel met krieltjes, 
spinazie en gekookt eitje 
- spaghettisaus  
- groentelasagne m/z vlees 
 

quiche tomaat/mozzarella 
Quiche witloof/peer 
 

tiramisu 
appelcake - vanillecake 

vrijdag 26 maart 
 

soep 
 

- lunchsalade met zomerse meloen, 
pasta pesto en ham of veggiefilet 
- risotto met portobello & spinazie 
- macaroni classic ham & kaas 
- lasagne m/z vlees 
 

quiche lorraine 
quiche courgette & feta 
 

blauwe besjestaart  
chocolademousse 

zaterdag 27 en zondag 28 maart                   graag op 
bestelling 
 
ontbijt met veel vers fruit                   €17,5 per persoon - €12 kids 
brunch met 5 mini-gerechtjes              €26,5 per persoon 
ook leuk als cadeau!  Bestelbaar van dinsdag tot en met zondag 

levering aan huis mogelijk aan €15 per adres 

supplement vers fuitsap €4 - fles cava la granja €15 - chocolademousse €2,8 
 

Quichebox 
4 verschillende soorten quiches - ideaal voor 2 personen €18 
 

quiche naar keuze 
tomaat/courgette, brie/nootjes, provençaalse, lorraine, zalm/broccoli, 
witloof/peer,... - €17,5 per stuk - salade bij quiche €4 - chocolademousse €2,8 
 

Weekend 
vanaf 6 personen of meer kan u gerechten, buffetplanken,... bestellen uit onze 
feestjesfolder. zie www.luncherie.be/menu 
 

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


