Déliciosa Lunch & Take out
Kroonplein 26
B-2170 Merksem

Tel : 03/ 226 14 70
Fax : 03/ 226 14 71
Email : info@deliciosa-broodjes.be

Vergaderingen, recepties, feesten …
Ons assortiment :
Eenvoudig : kaas, hesp, salami, kip curry, kipsla, tonijnsla, kalkoenfilet, préparé, kruidenkaas, vleessla …
Smoske : assortiment ‘eenvoudig’ met groentjes, een eitje en mayonaise.
Luxe : gerookte zalm, krabsla, mozzarella, brie, cobourgham, frikadellenkoek, rosbief en
alle combinaties uit ons assortiment ‘specials’, … met een extra toets.
Déliciosa : mengeling van ‘eenvoudig’, ‘smoske’ en ‘ luxe’ beleg.

1. Gesloten broodjes : witte & grijze piccolo’s (+/-17 cm).

Eenvoudig : € 1,85
Smoske : € 2,20 Luxe : € 2,30
Déliciosa : € 2,15
Gemiddeld per persoon : 2,5 broodje pp.
U kan ook verschillende broodsoorten verkrijgen voor een meerprijs van € 0,15 per broodje.
(Sandwiches, maïsbroodjes, ciabatta, waldkorn, ….)

2. Open broodjes : witte piccolo’s (+/-17 cm).

Eenvoudig : € 2,00
Luxe : € 2,50
Déliciosa : € 2,30
Gemiddeld per persoon : 3 broodje pp.
Deze broodjes worden mooi afgewerkt en geven de vergaderlunch een chiquere look.

3. Engelse boterhammen

Déliciosa : € 2,40
Luxe : € 2,75
Gemiddeld per persoon : 2,5 broodje pp.
Witte en bruine driehoekige boterhammen, bestaande uit drie-lagen. Origineel voor op vergaderingen.

4. Mini sandwiches & minibroodjes of miniwraps.

Eenvoudig : € 1.35
Luxe : € 1,70
Déliciosa : € 1.55
Wraps : € 1.70
Gemiddeld per persoon : 4 à 5 broodjes pp of 2 à 3 wraps per persoon
Deze broodjes happen makkelijk weg tijdens vergaderingen. De wraps zijn ca 10 cm lang (1/3 wrap).
De wraps en de broodjes kunnen afzonderlijk van elkaar besteld worden.

6. Verrassingsbrood.

Prijs : € 75.
Een groot brood gevuld met 40 mini broodjes/sandwiches uit ons assortiment ‘Déliciosa’.
Extra broodjes : € 1.55/stuk

COVID19 verpakking : indien u wenst kunnen we de vergaderbroodjes individueel verpakken in
transparante folie, voorzien van etiket met het beleg. Meerprijs : per broodje 0,10

Upgrade your lunch !

Geef je lunch een extra dimensie met :
• minikoffiekoekjes / Deense viennoiserie
• mini beignets, mini muffins, mini donuts
• kleine fruitspiesjes (5 stukjes fruit)
• fruitmand (vanaf 8 pers.)
• groenteschotel met dipsaus (vanaf 8 pers.)

Prijs : € 0,85/stuk
Prijs : € 0,95/stuk
Prijs : € 2,20/stuk
Prijs : € 3,00/persoon
Prijs : € 1,95/persoon

Liefst 2 dagen voor het evenement bestellen, vermits we niet altijd alle producten in huis hebben.
Aanpassing aantal personen kan dezelfde dag nog voor 8u30 !
Na 8u30 kan niets meer aangepast worden.
Vragen ? Aarzel niet om ons te contacteren !
Alles wordt geleverd op wegwerpplateaus (volgens de HACCP norm) en voorzien van voldoende servetten.
Onze prijzen zijn 6% BTW incl.
Prijslijst vanaf 15 juni 2020.. Deze vervangt alle vorige prijzen.
Maatschappelijke zetel :
BVBA KAF
Ivo en Hans van Damme
Laarbekestraat 16
B-2170 Merksem.

BTW nr : 0428.394.263
IBAN : BE 93 4071 1096 6167
BIC : KREDBEBB
KBC nr : 407-1109661-67
Email : info@deliciosa-broodjes.be

