
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 21 april
courgettesoep met kruidenkaas
- lunch met klassieke pastasalade met kaas
en zomerse rauwe groenten
- ovenschotel met erwtjes, wortel,
ajuintjessaus, gehakt hoeveslager of tofu
- spaghettisaus
- groentelasagne m/z vlees
quiche appel/geitenkaas - zalm/broccoli

fruitsalade, tiramisu, appelcake, kokoscake

vrijdag 23 april
tomatensoep
- lunch met haring, zure appel, zomerse salade,
mierikswortel en krieltjes
- cannelloni met kip of quorn, courgette,
spinazie en mascarponesaus
- macaroni classic ham & kaas
- lasagne m/z vlees

quiche lorraine  -  courgette/feta

fruitsalade, chocolademousse
gebakken kaastaart met frambozen

zaterdag 24 en zondag 25 april
graag op bestelling
Ontbijt met veel vers fruit
€18,5 per persoon - €12 kids

Brunch met 5 mini-gerechtjes €26,5 pp

Smaakpalet €75
Ideaal als hap voor 6, maaltijd voor 3 tot 4

Bestelbaar van dinsdag tot en met zondag
Ook leuk als verjaardagscadeau!
levering mogelijk aan €15 per adres

woensdag 28 april
Mexicaanse soep met rijst
- lunch asperges met gekookt eitje, ham,
groene groenten en krielaardappeltjes
- ovenschotel met groene boontjes, gehakt en
aardappelen
- spaghettisaus
- groentelasagne m/z vlees

quiche tomaat/mozzarella - brie
duopudding met koekje, fruitsalade
brownies met rode biet, chocoladecake

vrijdag 30 april
blokjessoep
- lunchsalade met zomerse meloen, pasta
pesto en rauwe ham of veggiefilet
- njammie groentecurry met rijst (iets minder
pittig dan de vorige keer :)
- macaroni classic ham & kaas
- lasagne m/z vlees

quiche spinazie/tomaat - prei/spek
fruitsalade, chocoladetaart met peer
chocolademousse

zaterdag 1 en zondag 2 mei
graag op bestelling
Ontbijt met veel vers fruit
€18,5 per persoon - €12 kids

Brunch met 5 mini-gerechtjes €26,5 pp

Smaakpalet €75
ideaal als hap voor 6, maaltijd voor 3 tot 4

Bestelbaar van dinsdag tot en met zondag
Ook leuk als verjaardagscadeau!
levering mogelijk aan €15 per adres

woensdag 5 mei
soep
- lunch couscoussalade met munt, gehakt,
komkommer, sla, tomaat en groenteballetjes
- gewokte Zuiderse groenten met peultjes,
tagliatelle en provençaalse saus
- spaghettisaus
- groentelasagne m/z vlees
quiches, fruitsalade, flantaart

vrijdag 7 mei
soep
- lunchsalade met geitenkaas, gebakken
appeltjes en spek of champignons
- lasagne met gerookte zalm en knolseldersaus
- macaroni classic ham & kaas
- lasagne m/z vlees
quiches, appelcake, klassieke cake
chocolademousse, fruitsalade

zaterdag 8 en zondag 9 mei  MOEDERDAG

Tijdens het moederdagweekend halen we alles
uit de kast om de mama’s te verrassen met
ontbijt, brunch, smaakpaletjes, cadeaubox,
dessertjes,...
Bekijk ons aanbod op www.luncherie.be


