Dagelijks Verkrijgbaar (behalve op maandag)

Belegde broodjes
Krakend vers, wit of bruin en met eerste keus beleg en groenteversiering. Of u nu kiest voor
één van de klassiekers of gaat voor één van onze specialiteiten, wij hebben het voor u. Wij
mailen u graag onze broodjesfolder. Bestellen kan online, telefonisch of per fax en dit
dagelijks voor 10u.

Ontbijtformules
Carpe diem ontbijtmand

16 € pp

Een individuele ontbijtmand wordt geleverd per persoon met daarin croissant, pistolet,
boterkoek, boter, choco, confituur, yoghurt, cornflakes, fruitsap, smeerkaas, fruit, en
een hardgekookt eitje
Prêt-à-manger ontbijtmand

20 € pp

Idem als de Carpe Diem hierboven, maar uitgebreid met een fles (0,75cl) Cava, een
bordje jonge kaas, hesp en gerookte zalm
Ontbijtvergadering

Op aanvraag

In een vertrouwd kader, voor een belangrijke vergadering of als incentive voor de
bereikte resultaten samen een ontbijt nuttigen. In buffetvorm wordt alles klaargezet
en kan de inwendige mens gesterkt worden vooraleer aan de dagtaak te beginnen
Cadeaubon ‘ontbijt aan huis’

40 € /2pers

Het ideale geschenk voor verjaardagen, Nieuwjaar of secretaressedag. Wij bezorgen
u de vouchers en diegene die de bon krijgt kan met ons contact opnemen om het
ontbijt aan huis te reserveren op het uur en de dag die hij of zij wenst.
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Salades
Leuke bowls met knapperige verse groentjes. Al onze salades zijn ook verkrijgbaar met brood
(piccolo) (+1 €)
Koude schotel ‘Cocorico’ (Kip, ananas, krielaardappelen)

7€

Koude schotel met bereide americain

7€

Koude schotel met tomaat garnaal

10 €

Koude schotel ‘Ceasar’ (jonge kaas, ruccola, noten)

7€

Koude schotel ‘Caprese’ (tomaat mozzarella en basilicum)

8,5 €

Koude schotel met tonijn

8€

Koude schotel met gerookte zalm

10 €

Pastasalade ‘Niçoise’ (tonijn, olijven, boontjes, krieltjes)

7€

Pastasalade ‘Tenerife’ (rivierkreeftjes, honing mosterd dressing, ananas)

8€

Pastasalade ‘Italia’ (Mozzarella bambini, zongedroogde tomaten, pesto)

7€

Lasagna bolognaise

6,5 €

Lasagna met zalm

9,5 €

Spaghetti Bolognaise

6,5 €

Spaghetti veggie

6,5 €

Penne met scampi curry

12 €

Penne met scampi diabolique

12 €

Penne met kip zoetzuur

8€

Penne met zalm en pesto

10 €

Macaroni met ham en kaas

6,5 €

Cannelloni bolognaise

8€

Dagschotel : pastabeker

5€

Pasta

Op dagbasis verrassen wij u met een creatieve pastavariant
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Kant en klare bereide gerechten
Al onze gerechten kunnen eenvoudig in de oven of microgolf opgewarmd worden
Witloof in hesp met kaassaus

7€

Vol au vent met puree

7€

Kip met rijst, wokgroenten en curry

8€

Stoofvlees met puree

7€

Tongrolletjes met witte wijnsaus

8€

Paella met kip en zeevruchten

8€

Visserspannetje met kreeftensausje

8€

Dagschotel vlees

5€

Dagschotel vis

5€

Dagschotels kunnen verkregen worden met soep en dit
voor slechts 1 € extra

Soepen
Beker dagsoep klein (0,4l)

1,6 €

Beker dagsoep groot (1l)

3,75 €

Tomatensoep

3,75 €

Preisoep

3,75 €

Zoet en desserten
Desserten
Chocolademousse

3€

Crème Brûlée

3€

Fruitsalade

3,5 €

Panna cotta met een coulis van frambozen

3,5 €

Bordje met kazen

6€

Er kan eveneens een buffetformule worden uitgewerkt met kleine dessertgerechtjes of een
dessertbuffet op basis van uw budget.
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Mits reservatie
Lunchformules voor directie, personeelsvergaderingen of belangrijke gasten
U wil discreet vergaderen in uw bedrijf of heeft niet de tijd om buitenhuis met uw gasten te
gaan lunchen ? Wij bieden u een all-inn service (kok, kelner, …) en bereiden ter plaatse uw
lunch. Wij zorgen indien gewenst ook voor alle materialen om alles heel stijlvol aan te kleden.
In deze formule werken we echt op maat, contacteer ons en wij werken een lunchformule uit
die past bij uw noden en rekening houdt met het tijdsbestek en budget waarover u beschikt.

Koude buffetten
Al onze buffetten worden geserveerd op grote inox schotels en zijn ruim voorzien van alle
groenten, sausjes en krielaardappelen. Indien gewenst kunnen ook individuele borden
worden gemaakt.
Koud vlees en visbuffet (min 8 pers)

23,75 €

Koud visbuffet (min 8 pers)

19,75 €

Warme en themabuffetten
Wij komen ter plaatse met alle materialen nodig om de gerechten warm te serveren. Enkele
van de mogelijkheden zijn :
Italiaans buffet (salade caprese, carpaccio, pasta varianten, …)
Belgisch buffet (frietjes met stoofvlees, witloof in hesp, …)
Live cooking met wokspecialiteiten
De mogelijkheden hier zijn onbeperkt. Contacteer ons en wij werken een voorstel op maat uit
voor U.

Walking dinners
De ideale netwerking formule. Een waaier van kleine, fijne gerechtjes wordt door onze obers
bediend aan u en uw gasten terwijl u zich maximaal kan toeleggen op uw zaak, uw product
en uw klant
Deze formule kan ook in een verkorte versie om uw receptie naar een hoger niveau te tillen.

Kookdemo’s – teambuilding – incentives
Koken is in en voor iedere echte Belg is eten belangrijk, niet in het minst voor de gezelligheid.
Onze chef overloopt op voorhand met U een menu en de doelstellingen die u voor ogen
heeft. Samen met de groep wordt de maaltijd bereid en genuttigd om op die manier de
teamspirit nog hoger op te krikken en terug schitterende resultaten neer te zetten.
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Personeelsfeesten
Het moment van het jaar om eens met collega’s in een andere context samen te zitten.
Origineel uit de hoek komen is hier soms niet evident en daarbij helpen wij u graag. Samen
met u kunnen wij ook de catering op uw personeelsfeest afstemmen op het thema dat u
gekozen hebt. Contacteer ons vrijblijvend en wij werken een voorstel uit.

Praktisch
-

Bestellen kan via onze site, telefonisch op 0473/844495
Wij maken graag een afspraak op uw bedrijf om uw cateringidee een vaste vorm te geven in een
eerste verkennend gesprek.
Bestellingen kunnen tot 10u doorgestuurd worden
Bestellingen online zijn pas geldig na bevestiging door ons
Leveringen gebeuren gratis vanaf 5 items/broodjes en dit tussen 11 en 12u30
U betaalt contant of wij maken op weekbasis een factuur op uw bedrijf
Al de prijzen in deze brochure zijn prijzen inclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen.
Wenst u bediening, hostessen, artiesten of audio en video materiaal voor uw presentatie of DJ ?
Wij helpen u graag verder
Wij beschikken over een uitgebreide lijst uitzonderlijke feestadressen die wij u op verzoek graag
bezorgen.
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