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
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 18 november
wortelsoep met curry
- boontjeslunch met krieltjes,
kappertjes en tonijnsla of brie
- ovenschotel: aardappelpuree,
gehak, erwtjes en worteltjes
- spaghettisaus m/z vlees
- groentelasagne m/z vlees
quiche zalm/broccoli
provenciaalse quiche
nieuw! wortelcake met sinaas
chocolademousse

vrijdag 20 november
knolseldersoep met pastinaak
- lunch met gestoomde zalm,
groene groenten en couscous
- volkorencourgetti met
spekjes of parmezaan en prei
- macaroni classic ham&kaas
- groentelasagne m/z vlees
quiche lorraine
quiche tomaat/mozzarella
kaastaart met rood fruit
rijstpudding

zaterdag 21 november
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 22 november
ontbijT
€18,5 per persoon

woensdag 25 november
preisoep met kruidenkaas
- zoete lunchsalade geitenkaas
met spek of champignon
- ovenschotel met gepofte
wintergroenten, pompoenpuree
en gehakt- of groenteballetjes
- spaghettisaus m/z vlees
- groentelasagne m/z vlees
quiche witloof/peer
Quiche zalm/broccoli
(appel)cake met hoeveboter
speculoosmousse

vrijdag 27 november
tomatensoep
- lunch tomatensalsa met
gehakt- of groentenballetjes
- groentenrisotto met
portobello en spinazie
- macaroni classic ham&Kaas
- groentelasagne m/z vlees
quiche tartiflette
quiche wintergroenten
njammie! flantaart
trifle met biscuit

zaterdag 28 november
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 29 november
ontbijT
€18,5 per persoon

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

woensdag 2 december
champignonsoep
- lunchsalade met kruidenomeletje en herfstgroenten
- macaroni classic ham & kaas
- spaghettisaus m/z vlees
- groentelasagne m/z vlees
quiche prei & spek
Quiche 4 kazen
banaancake met havermout
oma’s koekjestaart

vrijdag 4 december
pompoensoep
- lunchsalade Zuiderse lunch
met ratatoulle, gegrilde
groenten en pancetta of tofu
- Witloofrolletjes a la s.bekkari

zaterdag 5 december
quiche time van 10u tot 12u
huisgemaakte heerlijke quiches.
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 6 december

woensdag 9 december
tomatensoep
- lunch zie www.luncherie.be
- vlaamse ovenschotel met
bloemkool, broccoli, spek of
quorn en aardappelpuree
- spaghettisaus m/z vlees
- groentelasagne m/z vlees
quiche prei & parmzaanse kaas
Quiche spinazie, tomaat & brie
brownies gezoet met rode biet
duopudding met koekje

vrijdag 11 december
knolseldersoep met appel
- zoete lunchsalade met
geitenkaas, spek of
champignons
- chili con/Sin carne
- macaroni classic ham & kaas
- groentelasagne m/z vlees
quiche lorraine
quiche courgette & feta
njammie! flantaart
chocolademousse

zaterdag 12 december
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 13 december
ontbijT
€18,5 per persoon

woensdag 16 december
soep van de dag
- lunch zie www.luncherie.be
- ovenschotel met knolselderpuree met champignons en
wintergroenten (vleesvrij)
- spaghettisaus m/z vlees
- groentelasagne m/z vlees
quiche tartiflette
Quiche zuiderse groenten
tiramisu

vrijdag 18 december
soep van de dag
- lunchsalade met krieltjes,
kruidenomelet en groenten
- vegan Groentencurry & rijst
- macaroni classic ham & kaas
- groentelasagne m/z vlees
quiche appel & geitenkaas
quiche prei/ham of parmezaan
kaastaart met rood fruit
speculoosmousse

zaterdag 19 december
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 20 december
ontbijT
€18,5 per persoon

m/Z ham & bloemkoolsaus of classic

- groentelasagne m/z vlees
quiche brie & nootjes
quiche tomaat/mozzarella
abrikozentaart - frangipanne

Herfstsalade bij quiche €4
chocolademousse €2,8

SINT ONTBIJt €18,5 per persoon
ons lekker ontbijt mét zoet en
snoep van de sint!
SINT BRUNCH €26,5 per persoon
soepje, 2 koude hapjes, 2 warme
mini-gerechtjes, broodjes,
charcuterie, hoevekaas,
yoghurt met granola,...
Bestel snel!
afhalen of levering aan huis mogelijk aan €15 per adres

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

kerst & nieuwjaar: bekijk ons aanbod op de site/Folder. bij elke bestelling maakt ons hart een vreugdesprongetje! Op naar 2021!

