
 
 
 
 
 
 
  

Bestellijst maaltijden 
Gelieve voor 13.00 uur te bestellen 
 

 
-     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    
 
 
 

 

     Aantal  
- Lasagne     
- Vegetarische lasagne   
- Spaghetti     
- Macaroni     
- Nasischotel met saté    
- Bamischotel met saté    
- Maaltijdsalade gerookte kip   
- Maaltijdsalade tonijn    
- Maaltijdsalade carpaccio    
- Maaltijdsalade Italiaans   
- Maaltijdsalade geitenkaas   
- Maaltijdsalade kip-kerrie   
- Maaltijdsalade streekei   
- Maaltijdsalade gerookte zalm    
- Maaltijdsalade vistrio   
- Clubsandwich    
- Groenteburgermenu    
- Quichemenu  (spinazie/brie)   
- Wrapmenu (kip/gehakt/vega)   
- Pizza tonijn     
- Pizza Hawaï     
- Pizza groenten    
- Pizza salami      
- Wrap zalm           (koud)   
- Wrap carpaccio  (koud)   
- Wrap gerooktekip (koud)     

 

     Aantal  
- Spinazie boursin    stamppot   
- Andijvie         stamppot   
- Zomerse zuurkool stamppot   
- Streekburgermenu    
- Schnitzelmenu    
- Cordon bleu menu    
- Satémenu (3 stokjes)   
- Kipfiletmenu     
- Varkenshaasmenu    
- Spareribmenu    
- Shoarmamenu    
- Gehaktbalmenu    
- Biefstukmenu     
- Zalmmenu     
- Tonijnlasagne    
- Kabeljauwmenu    
- Rotirolmenu     
- Kip/groenteschotel    
- Witlofschotel     
- Preischotel     

 

 
Dessert (is inbegrepen) Aantal  

- Bakje boerenyoghurt   
- Bakje fruitsalade    

 
Drinken 

- Blikje fris     
- Flesje spa blauw    

 
 
Dieetwensen     
       
 
       
   
Opmerkingen      
       
       
   
   
 
 

Bezorgen 
 
□ Datum      :     
       
□ 17.00 – 17.30 uur  
□ 17.30 – 18.00 uur   
    
□ anders, namelijk :     
 
Serviesgoed 
    Aantal  
Bord en bestek (per 10 stuks)   
Soepkom en lepel (per 10 stuks)   
 

Bedrijf : _____________________ 

Adres  : _____________________ 

Telefoon : _____________________ 

Referentie : _____________________ 

Email-adres :      

Contactpersoon: ___________________ 
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