
Gezonde traiteurgerechten
vers gemaakt met lokale en pure ingrediënten
Ecologisch verpakt in retour bokaaltjes
op woensdag en vrijdag van 11u tot 19u

Hippe catering: we kijken er naar uit om uw feest of event te
verzorgen - van dinsdag tot zondag

❤ Mama, ik hou van je! Vier Moederdag met Luncherie! ❤

MOEDERDAGONTBIJT: €18,5 per persoon

hoevekaas, ham, worstjes
gekookt eitje, chocolade,
peperkoek, hagelslag
honing, boter
huisgemaakte confituren
mini-sandwiches en
broodjes
hoeve-yoghurt met
granola
heerlijke fruitsalade
zomers fruit om in chocolade te dippen

kan ook veggie, vegan, suikerarm, gluten- of
lactosevrij besteld worden

MOEDERDAGBRUNCH: €28,5 per persoon

hoevekaas, ham, worstjes
mini-sandwiches en
broodjes
hoeve-yoghurt met
granola
fruitsalade
asperges op zijn Vlaams
volkoren penne met
chorizo & dragonpesto
tomaat mozzarella met rucola
lasagne met broccolisausje en zalm
frisse salade met haring, appel en limoen

kan ook veggie besteld worden

VERWENBOX:
cadeaupakket met 500g
aardbeien ‘van de Vene’,
3 tabletten chocolade
Heaven, 1 bokaal
huisgebakken granola, cava
en/of vruchtensap en
gepersonaliseerde kaart.

met cava & 1 fles vruchtensap €39
met 2 flessen vruchtensap €29,5

SMAAKPALET:
€75 per stuk
kratje vol
specialiteiten:
charcuterie, fruit, kaas,
dipgroenten, quiche,...
aangevuld met krat vol
broodjes en crackers.
Ideaal als hap voor 6, als maaltijd voor 3 tot
4 personen.
Nu tijdelijk met 1 liter gratis soep!

ZOET:
chocolademousse €2,8 per stuk
vanilleflan met aardbeien en munt €2,8
vegan gebak met frambozen of limoen €4,2

Dessertbord met chocolademousse, kokos
cakeje, aardbeien, stukje brownie,
fruitsalade                                €8,2 per stuk

KIDS ONTBIJT: €12 per kind
hoevekaas - mayaworst - gekookt eitje
3 mini-sandwiches - fruit - lekkers in box

KIDS MACARONI: €9 per kind

VERS FRUITSAP: €4 / 400ml
CAVA: 12,5 euro per fles

Bestelbaar op zaterdag 8 en moederdag 9 mei 2021
Graag telefonisch of via mail bestellen, met uw naam, adres en telefoonnummer.

Alles is per persoon bestelbaar.
We werken afvalarm dmv onze bokaaltjes met waarborg:

€12 per 2p. ontbijt - €17 per 2p. brunch - €2 per smaakpalet - €2 per verwenbox

Wenst u mama te verrassen? Vriendelijke levering aan huis is mogelijk aan €15 per adres.
Tijdig bestellen is fijn❤


