Een klein feestje?
Hierbij kan u ideeën vinden om te genieten van een
avondje zonder koken. Steeds huisgemaakt en met liefde
voor gezonde, verse ingrediënten van dichtbij.
Dit aanbod is bestelbaar van dinsdag tot en met zondag.
Of heeft u grote plannen?
Feest, receptie, opendeur, communie, event, huwelijk,...?
Zoekt u smaakvolle afhaalgerechten of een totale catering
met bediening, drankaanbod, materiaal,... tot 450
personen?
Deze kleine tot grote events verzorgen wij graag.
Meer zelf, we doen niets liever! Contacteer ons gerust vrijblijvend.

Om te delen
Twist van bladerdeeg met tomatenpesto

€19 per stuk

Breekbrood met brie, honing en tijm
Breekbrood met pesto, rauwe ham en basilicum

€19 per stuk
€19 per stuk

Quiches: keuze uit:
€19 per stuk
Lorraine met spek, witloof en peer, tomaat en mozzarella, appel en geitenkaas, brie en nootjes, broccoli en
zalm, provençaalse groenten, spinazie en tomaat,...

Belegde mini-sandwiches en mini-broodjes

€1,5 per stuk
Bestelbaar vanaf 25 stuks
Assortiment lekkere mini-broodjes en mini-sandwiches met rauwe ham en pesto, gerookte zalm en
kruidenkaas, brie met honing, rosetto en tomatenpesto, hoevekaas,... en kraakverse groenten.
Ook leuk als midnight snack met chipolataworstje, bicky-uitjes en ketchup aan €1,9 per stuk.
Ook mogelijk met vegetarische charcuterie.
Vergadering? Meeting?
U kan de broodjes combineren met een kleine lunchsalade, bestaande uit 1 bokaal, aan 4,5 euro per stuk.

TIP! Smaakpalet
€75 per stuk
Ons smaakpalet bestaat uit een krat mini-broodjes met dipstokjes en een krat fijne vleeswaren, hoevekaas,
quiche, dipgroenten en fruit.
Nu als lanceringsactie met een liter gratis soep!
Ideaal als Vlaamse tapas voor 6 personen als maaltijd voor 4 personen.
Ook mogelijk met vegetarisch lekkers.

Feestelijk buffet:
Wij maken onze buffetten graag dagvers voor u klaar, vanaf 6 personen.
Quiche buffet
€16 per persoon - bestelbaar vanaf 6 pers.
Verschillende quiches (vlees, vis, veggie) met saladebuffet en vinaigrettes. Kort opgewarmd in de oven zijn de
quiches op hun lekkerst!
Visbuffet Hip
€29,5 per persoon - bestelbaar vanaf 6 pers.
Gepocheerde vis met dille, gerookte zalm, forel, glaasje met tonijnmousse, tartaar van verse zalm, gebakken
visfilets volgens dagaanbod, eitje, groentebuffet, vinaigrettes, aardappeltjes en pastasalade (of couscous,
tarwe, quinoa,... naar wens)
Supplement tomaat met grijze garnalen
Supplement maatjes, Zeeuwse oester, halve kreeft,...

€4 per persoon
dagprijs.

Vleesbuffet Classic
€20,5 per persoon - bestelbaar vanaf 6 pers.
Tomaat mozzarella pesto, meloen met rauwe ham, gekookte ham, gebakken kip, paté met peperkoek en
confijt, gehaktballetjes, droge worst, eitje en hoevekaas met groentebuffet met vinaigrettes, aardappeltjes en
pastasalade.
Vleesbuffet Hip
€23,5 per persoon - bestelbaar vanaf 6 pers.
Meloen met rauwe ham, gebakken kip, mortadello, rosette, krokante pancetta, chorizo, gegrilde groenten,
tomaat mozzarella pesto met koud groentebuffet, eitje, vinaigrettes, aardappeltjes en pastasalade (of
couscous, tarwe, quinoa,...)
Kids buffet
€17,5 per persoon - bestelbaar vanaf 2 pers.
Al het lekkers waarmee je de kindjes kan verwennen: mayaworst, gehaktballetjes, salami, kaas, eitjes, kleine
tomaatjes, wortel en komkommer, lekker fruit, dipstokjes en mini-sandwiches.
Burger buffet
€18,5 per persoon - bestelbaar vanaf 12 pers.
Assortiment kleine broodjes, sausjes, groenten en vlees om 5 burgertjes te bakken en samen te stellen.
kaasburger, Zuiderse burger met tomaat en olijf, hamburgertje met spek, kipburger
sla, rucola, geraspte wortel, uiringen, tomaat, komkommer in schijfjes
geroosterde Zuiderse groenten met olijfolie om te bakken of roosteren
maïs, gedroogde uitjes, augurk, sneetjes kaas, mosterd, ketchup, ratatouille met basilicum,
burger papiertjes/zakjes
Het vlees kan rauw of voorgebakken worden. Heerlijk en gemakkelijk te bakken op de BBQ, op het
gourmetstel of in de oven. Leuke formule op casual feestjes!
ALTIJD LEKKER! Pastabuffet
€14 per persoon - bestelbaar vanaf 12 pers.
Vier huisgemaakte soorten saus: bolognaise en keuze uit: currysaus met Oosterse groenten, carbonara met
champignons en ham of spek, kruidenkaassausje met ham of kip, kerstomaatjessaus met ricotta, klassieke
kaassaus, groene pesto met pijnboompitjes en krokante pancetta, roomsaus met broccoli of prei en gerookte
zalm,... - drie soorten pasta - parmezaanse en gruyere kaas
Dit pastabuffet kan ook veggie, glutenvrij +2 euro,... gemaakt worden.
Koud afhalen in ovenschotels of saus/pasta apart klaar om op te warmen.
Warme levering is mogelijk tegen meerprijs.
We komen graag dit pastabuffet warm serveren op uw feest of event vanaf 30 personen, informeer gerust.
Optioneel: bijhuren van pastaborden en bestek aan 1 euro per persoon
Optioneel: afwasforfait aan 1 euro per persoon
Hippe foodcorners: ideaal tijdens uw huwelijksfeest, bedrijfsfeest,...
Geniet (vanaf 50 personen) van verschillende huisgemaakte gerechten, gepresenteerd in onze foodcorners.
Van paella, mini-hamburgertjes, scampi’s op de grill, luxe-croques, warme of koude pasta’s, Italiaans buffet,
breughelplank, oesterbar,... Er zijn veel mogelijkheden om, op een casual manier uw gasten te laten genieten
van onze huisgemaakte gerechten, zonder urenlang te tafelen.
Budgetvriendelijke formule vanaf 24 euro per persoon tot… the sky is the limit :)

Hapbokaaltjes
Dit zijn leuke, gevarieerde mini-gerechtjes in onze kleinste bokaaltjes (240ml).
Elke gast heeft zijn individuele gerechtjes, handig toch? Smaakvol als aperitiefhap of voorgerecht (3 - 4 stuks).
We raden 6 tot 8 stuks aan als maaltijd, gevolgd door een dessertje. Gezellig tijdens een feestje thuis en ook
ideaal als Walking Dinner gerechtjes op uw feest of event.
Koude hapbokaaltjes
1. Hoevepaté met confijt en peperkoek
2. Zoet slaatje geitenkaas met gebakken appeltjes
3. Fris slaatje met kruidenomelet
4. Boontjes met krielaardappel, spek en gebakken sjalot
5. Quinoa met rode biet en gerookte forel
6. Courgettespaghetti met feta en tomaat
7. Stukje quiche met slaatje en yoghurtdressing
8. Pasta curry met gebakken ananas en kip
9. Tomatensalsa met balsamico en mozzarella
10. Frisse salade met appel, haring en limoen
11. Frisse salade met appel, gerookte zalm en limoen
12. Parelcouscous met scampi
13. Meloen met rauwe ham
14. Seizoen: asperges met hoeve-eitje en peterselie
15. Hapbokaaltje van de dag

bestelbaar vanaf 6 stuks per soort
€2,8 per stuk
€4 per stuk
€2,8 per stuk
€2,8 per stuk
€4 per stuk
€2,8 per stuk
€2,8 per stuk
€2,8 per stuk
€2,8 per stuk
€2,8 per stuk
€4 per stuk
€4 per stuk
€2,8 per stuk
€4 per stuk
informeer gerust

Warme hapbokaaltjes
1. Mini-lasagne met ricotta (met of zonder vlees)
2. Mini-lasagne of pasta met knolseldersausje en gerookte zalm
3. Gevulde champignon met Griekse pasta
4. Mini-macaroni met ham en kaas
5. Oosterse groentecurry met rijst
6. Mini-vispannetje
7. Hapbokaaltje van de dag

bestelbaar vanaf 6 stuks per soort
€4 per stuk
€4 per stuk
€2,8 per stuk
€2,8 per stuk
€4 per stuk
€4 per stuk
informeer gerust

Lunchsalades: eco en handig verpakt in 2 bokaaltjes
€9 per stuk - bestelbaar vanaf 6 pers.
Zoete lunchsalade met gebakken appeltjes, spek of champignons, pasta en geitenkaas
Tomatensalsa met gehakt- of groenteballetjes, rucola en balsamico
Lunchsalade met krieltjes, kruidenomelet en zomerse salade
Zuiderse lunch met ratatouille, tarwe en geroosterde groenten, met ham of vegetarische filet
..
Warme hoofdgerechten:
€9 per stuk - bestelbaar vanaf 6 pers.
Groentelasagne met ricotta of kaassaus, met gehakt of vleesvrij
Lasagne met zalm, spinazie en courgettesaus - Macaroni met ham en kaas
Spaghetti bolognaise classic - met volkorenpasta - met cougetti - met of zonder vlees
Groentecurry met rijst en kokos, met kip - quorn - vegan
Ovenschotel met gehakt, erwtjes en wortel en puree van polderaardappelen
…
Een deel van deze lunchsalades en warme gerechten zijn op woensdag en vrijdag te verkrijgen per stuk in
onze traiteurwinkel! Raadpleeg het aanbod op www.luncherie.be. Steeds welkom!

NIEUW! Ontbijt
Assortiment hoevekaas, charcuterie, gekookt eitje, peperkoek, chocolade, speculoos, hagelslag, stroop, boter,
huisgemaakte confituren met mini-sandwiches en broodjes. Ook heerlijke hoeve-yoghurt met granola,
fruitsalade en vers fruit.
€18,5 per persoon
Kidsontbijt in box: €12 per kind
NIEUW! Brunch
2 warme en 2 koude mini-gerechtjes volgens dagaanbod, quiche van de dag, assortiment hoevekaas,
charcuterie, mini-sandwiches en broodjes, fruitsalade, hoeve-yoghurt met granola
€28,5 per persoon - bestelbaar vanaf 2 personen
We verzorgen graag uw ontbijt of brunches tijdens vergaderingen, events, babybrunch,...
Budgetformules vanaf 11 euro per persoon tot uitgebreide brunches. Vraag gerust een offerte.

Desserts
Zoetbokaaltje
Trio van hoevekaas met noten
Hemelse chocolademousse
Chocolademousse deluxe met brownie
Tiramisu
Trifle met rood fruit
Rijstpudding
Speculoosmousse
Creme brulee
Fruitsalade
Panna cotta met gebakken ananas en kokos

bestelbaar vanaf 6 stuks per soort
€4
€2,8
€4
€2,8
€4
€2,8
€2,8
€2,8
€2,8
€4

Gebak - taart:
€12,5 per taart van 28 cm
Keuze uit: gebakken kaastaart met frambozen, authentieke bresiliennetaart, cake met of zonder appeltjes,
chocoladegebak met peer, wortelcake,...
Vegan RAW taartjes ism vegan bakkerij
€4,2 per stuk
Keuze uit: limoen met avocado, bosbessen met cashew, mango met gember.
Kleine heerlijke gebakjes die enkel fruit/groenten en noten bevatten. Gezond én lekker.
Zonder toegevoegde suikers, lactose- en glutenvrij
Vlaams zoetbuffet: onze trots!
€11 per persoon - bestelbaar vanaf 12 pers.
Een assortiment van 8 kleine huisgemaakte desserts of stukjes gebak.
Eenvoudig, puur én hemels lekker! Individueel gepresenteerd in kleine glaasjes of stukjes.
Bestaat uit: kaastaart met rood fruit, appelcake, chocoladegebak met peer, trifle van framboos en
mascarpone, speculoosmousse, chocolademousse, flan met karamel-nootjes en fruitsalade met aardbeien.
Hip zoetbuffet: net een tikkeltje anders
€12,5 per persoon - bestelbaar vanaf 12 pers.
Een assortiment van 8 kleine huisgemaakte desserts of stukjes gebak.
Bestaat uit: wortelcake, chocoladebrownie gezoet met rode biet, vegan raw gebakje met limoen en met
framboos, crème brûlée, chocolademousse, frambozenmousse, fruitsalade met aardbeien.

Deze folder vervangt de vorige edities. Geldig in 2022 tot uitgave nieuwe folder.
Deze prijzen zijn inclusief BTW - exclusief waarborg voor de bokaaltjes, plateau’s, planken,... en exclusief levering.
We ontvangen ons materiaal na een afhaling/feest in het weekend, graag op woensdag tussen 11u en 19u terug. Dankjewel.
Verhuur van materiaal (vorkjes, borden, glazen, percolator, statafels,...) is mogelijk. Informeer gerust.
Wenst u een offerte te ontvangen? Mail gerust uw naam, adres, telefoonnummer, feestdatum, feestlocatie, aantal personen
en richtlijn budget. Wij maken met veel zorg een voorstel klaar en kijken uit naar uw antwoord.

Gezonde traiteurgerechten op woensdag en vrijdag
Bestellen kan op www.luncherie.be of spring
binnen en kies uit het aanbod tussen 11u en 19u.
Vers gemaakt met lokale en pure ingrediënten
Ecologisch verpakt in bokaaltjes
Hippe catering en gerechten op bestelling
We verzorgen graag uw receptie, feest, buffet, event
van dinsdag tot zondag
Afhalen vanaf 6 personen
of totale catering op locatie vanaf 25 personen

