
Gezonde traiteur- of afhaalgerechten,  
vers gemaakt met lokale  
en/of biologische producten 
Ecologisch verpakt in bokaaltjes 
Open op woensdag en vrijdag   
tussen 11u30 - 13u & 17u - 19u 
Catering: we verzorgen graag uw receptie, 
feest(je), buffet van dinsdag tot zondag 

Alles vers & huisgemaakt 

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

veggie, vegan, lactose-, glutenvrije, koolhydraatarme, zwangerschapsveilige varianten zijn bestelbaar! 

woensdag 22 mei 
tomatensoep 
gepocheerde zalm of gewokte 
quornblokjes met groene groenten, 
courgettespaghetti en kruidendip 
quiche lorraine 
tiramisu met amarettikoekjes 

vrijdag 24 mei 
preisoep met kruidenkaas 
caesar salad met kip of tofu & zomergroenten 
Provencaalse quiche 
warme volkorenpasta met knolselder- 
bloemkoolsaus en pancetta of veggieballetjes  
rijstpudding met hoevemelk 

woensdag 29 mei 
wortelpastinaaksoep 
Lunch met brie (en spek), gebakken 
appeltjes, veldsla, aardappel en nootjes 
quiche met broccoli en zalm 
kaastaartje met aardbeien 

vrijdag 31 mei 
gesloten - enkel op bestelling vanaf 11u30 
dagsoep, lasagne met groenten en ricotta, 
lentequiche, chocolademousse, appelcake 
bestelbaar op www.luncherie.be of na belletje 

woensdag 5 juni 
aspergesoep (met room) 
zuiderse ratatouille met gehakt- of 
groenteballetjes, tarwe en slaatje 
quiche met prei 
trifle met aardbeien en mascarpone 
 

vrijdag 7 juni 
kervelsoep 
tomaat mozzarella met gegrilde groenten, 
dragonpesto en frisse couscoussalade  
quiche met tomaat 
warm Wokgerecht met noodles, kip, gewokte 
groenten en knapperige sojascheuten 
brownies met rode biet of classic 

Vaderdag!  
 

Hapbokaaltje met frisse rillette van makreel & roggetoast 
 

Smaakvol koud Lunchbord met Italiaanse of vlaamse vleeswaren of veggie lekkers 
zomerse en gegrilde groenten, kruidenpasta, dipsausjes 

 

Bokaaltje met hoevekaas en noten 
 

Als zoetje kan je kiezen voor tiramisu met amarettikoekjes 
of chocolademascarponemousse of fruitsalade met munt 

 

bestelbaar op zaterdag 8 juni vanaf 17u - zondag 9 juni vanaf 11u 
Alle gerechten zijn apart bestelbaar & aanpasbaar voor veggie’s, glutenallergie,... 

 

OP ZOEK NAAR EEN VERZORGDE CATERING VOOR UW FEEST? RECEPTIE? 
Babyfeest? Huwelijk? Nog lente- of communiefeest?   
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE BIJ LUNCHERIE!  
HIP, GEZOND, VERS, ALLES HUISGEMAAKT EN LEKKER  
VAN HAP TOT ZOET, in bokaaltjes, op buffet of bord: 


