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vanaf minimum 4 personen voor vergaderingen, recepties, feestjes, 
verjaardagen, communies, evenementen, sportactiviteiten etc.

BUFFETTEN
broodjes & koffiekoeken

1. KORENBLOEM

4. WRAPS

3. ROYAL

5. DEMI DEMI

7 mini broodjes per persoon met gemengd beleg en garnituur
Mix van sandwiches en krokante witte en bruine broodjes

Wrap met gemengd beleg en garnituur

4 sandwiches per persoon met gemengd beleg en garnituur

Halve stokbroodjes wit of meergranen, ciabatta, waldkorn bagnat of sandwich 
baguette

» Prijs/persoon: € 10,50

» Prijs/persoon: € 6,50

» Prijs/persoon: € 12,00

» Prijs/persoon: 

Heilbot of gerookte zalm:
» supplement van € 0,50/broodje

Heilbot of gerookte zalm:
» supplement van € 0,60/broodje

Keuze & prijs beleg, zie lijst belegde broodjes

Mand met gesloten buffetbroodjes

Plateau met versneden wraps

Mand met gesloten sandwiches

Mand met halve belegde broodjes

Mand met gesloten buffetbroodjes 
7 mini broodjes per persoon met gemengd beleg en garnituur.       
Mix van sandwiches en zachte witte en bruine broodjes
» Prijs/persoon: € 11,00   Heilbot of gerookte zalm:
     » supplement van € 0,50/broodje

2. LAST MINUTE



Om een goede afwerking en tijdige levering voor 
uw buffetten te kunnen garanderen, vragen wij om 
uw bestelling minimum 1 dag op voorhand te plaatsen. 
Wenst u een eigen assortiment samen te stellen, 
aarzel dan niet ons te contacteren.

5. GOOD MORNING MIX

2 ontbijtbroodjes (wit en bruin) met kaas en ham + croissant & chocoladebroodje 
+ fruityoghurt per persoon

» Prijs/persoon: € 8,00

Mand met ontbijtbroodjes en koffiekoeken

7. MINI VIENNOISERIE

6 mini koffiekoeken per persoon
Gemengd assortiment
» Prijs/persoon: € 6,00

Mand met mini koffiekoeken

6. VIENNOISERIE

3 koffiekoeken per persoon
Gemengd assortiment
» Prijs/persoon: € 4,20

Mand met koffiekoeken
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GRATIS LEVERING
bij bestell ing vanaf € 25

Bedrijf of instelling in Zeebrugge of Brugge? Wij leveren elke bestelling vanaf 
€ 25 gratis. Om de kwaliteit en de voedselveiligheid van onze producten te 
garanderen, leveren wij met gekoelde bestelwagens.

U kunt bij ons in de winkel terecht 
voor belegde broodjes, brood, gebak, 
koffi  ekoeken, charcuterie, kaas, dranken, 
salades, desserten, bereide gerechten, 
enz...

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

gesloten op za-, zon- en feestdagen

5u15 - 14u00
5u15 - 14u00
5u15 - 14u00
5u15 - 14u00
5u15 - 14u00

WINKEL

Voor leveringen ‘s middags:
Gelieve uiterlijk om 9u30 te bestellen.

Buff etten: minimum 1 dag op voorhand te bestellen.
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