
Zin in een hippe catering met Luncherie-gerechtjes? 
Ontdek ons bedrijfsaanbod van 2020 en geniet! 
 

Dit aanbod is bestel- en leverbaar van maandag tot 
en met zondag - tot 450 personen. 
 

Bestellen kan op 0472485905, info@luncherie.be of 
welkom! 
 
 

Receptie? Warme maaltijd? Koud buffet? 
Dessertjes? Iets anders in gedachten? Mail of bel gerust voor een passende offerte. 
 

Soep 
zoals al onze gerechtjes, dagvers huisgemaakte soep boordevol groenten 

€4,5 
per liter 

Quiche - 32 cm 
vele heerlijke combinaties: witloof & peer, zalm & broccoli, ricotta & prei, Lorraine, 
geitenkaas & appel, brie & walnootjes,... 

€17,5 
per stuk 

Quichebuffet 
½ quiche per persoon (verschillende soorten - warme of koude afhaling of levering) en 
een fris groentenbuffet met dressing, gepresenteerd in kommen 

€15 
per persoon 

Kleine lunch 
Deze lunchsalade is gepresenteerd in 1 bokaal van 450ml.  
Vele combinaties: zoet slaatje geitenkaas met appel, ratatouille met tarwe en kip, 
courgettespaghetti met feta,... 
Een volwaardige lunch bestaat uit 2 bokaaltjes, maar eentje kan ook gecombineerd 
worden met mini-broodjes of soep! 

 
€4 

per stuk 

Kleine lunchsalade 
Deze lunchsalade is gepresenteerd in 1 bokaal van 450ml. 
Frisse salade boordevol rauwe groenten zoals tomaat, wortel, komkommer, boontjes,... 
met bijpassende dressing. Ideaal om te combineren bij mini-broodjes! 

 
€4 

per stuk 

Belegde mini-sandwiches of mini-broodjes 
keuze uit: rauwe ham met pesto, brie met honing, rosette (salami) met tomatenpesto, 
gerookte zalm en kruidenkaas, hoevekaas met mosterdzaadjes,... of de klassiekers 
 

Ook leuk met chipolataworst, bicky-uitjes en ketchup - ideaal als midnightsnack! 
Ook mogelijk met veggie of vegan charcuterie, hummus en spreads. 
 

Steeds kraakvers en met sla, wortel, tomaat, komkommer,... 

 
€1,4 per stuk 

 
met minimum 
van 25 stuks 

 
 

Belegde boterhammen 
Assortiment van 4 dubbele belegde boterhammen met vis, vlees, kaas en de bijhorende 
groenten. Ook mogelijk met veggie of vegan charcuterie, hummus en spreads. 

€10 
per persoon 

Mogelijkheid tot huren van borden, bestek, glazen, koffiekopjes, percolator,... 
Ook met drankaanbod: heerlijke alcoholvrije drankjes in limotaps - wijnen - koffie -... 
Ook met professionele bediening met de glimlach!  

 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet 
Bjorn & Katrijn Vanbillemont - Foré 


