Avontuurlijk lokaal
HERONTDEK BIJ EETBA[A]R DE BELEGDE BOTERHAM!
Bij ons kan je terecht voor gezonde, duurzame catering met een focus op groenten.
Groenten van bij ons die een reis rond de wereld maken.
We serveren desembrood met huisgemaakte spreads of lokale kazen
en kruiden, noten- en groententoppings.
Wat dacht je bijvoorbeeld van een boterham met pompoen-sesamspread, gepekelde rode ui en mosterdsla? Of brie met gekarameliseerde peer, walnoot en kiemen?
Stuk voor stuk uitgebalanceerde recepten met een avontuurlijke twist!
We werken met lokale basisingrediënten. Liefst aangekocht via de korte keten en waar mogelijk biologisch. Als we vlees of vis serveren dan is dit van leveranciers met respect voor dier en milieu.
Ons menu volgt de seizoenen, de verpakking is beperkt, herbruikbaar of composteerbaar
en het transport gebeurt op ecologische wijze.

EEN OFFERTE OP MAAT?
Hiervoor kan je mailen naar hallo@eet.bar,
bellen naar 0472 41 99 87 [Marieke]
of 0472 58 83 40 [Eva].

ALLERGENEN?
Licht ons duidelijk in en we passen
ons menu aan!

CATERING VOOR JE BEDRIJF
Wij worden blij van een lekkere lunch.
Daarom brengen we onze boterhammen met de fiets tot bij jou! *
Van bedrijfslunches tot vergaderingen en recepties, onze boterhammen kunnen alles aan!

BOTERHAM LUNCH

ONTBIJT

3 dubbele boterhammen met
huisgemaakte spreads en kaas.
€7

Desembrood met huisgemaakt hartig en zoet beleg.

Supplement vlees/vis: € 1/boterham
LUNCH

+

2 dubbele boterhammen (1 hartig - 1 zoet)
€5
ONTBIJT

+

3 dubbele boterhammen + soep
€9

Desembrood met huisgemaakt hartig en zoet beleg,
aangevuld met ontbijtcake, muesli, yoghurt,
vers fruit, …

SOEP

Naar wens stellen we een lekker en gezond ontbijt
samen. Prijs vanaf € 8.

soep € 3,5 | soep met desemboterham € 4,5
DESSERTEN
frisse appelcake met yoghurt en citroen | chocoladecake met rode biet | cheesecake met bramen
peer-amandelcake | citroencake met maanzaad | …
€4

E X T R A’ S
Drank: originele limonades, biologische sapjes, lokale
bieren, …
Snacks en aperitiefhapjes zoals vegetarische
worstenbroodjes, groentedips met desembrood, …
We bespreken graag de mogelijkheden!

ONZE CATERING= KORTE KETEN CATERING!
* Kijk op onze 'praktisch' pagina voor de details.

PRAKTISCH
HOE BESTELLEN?

V E R PA K K I N G

Vul het bestelformulier in en stuur dit naar hallo@eet.bar.
Een offerte op maat? Mail je vraag naar hallo@eet.bar, of
bel naar 0472 41 99 87 [Marieke] of 0472 58 83 40 [Eva].

Bij de bedrijfscatering verpakken we onze boterhammen in
houten kistjes. Wil je graag een gepresenteerde catering,
dat kan! Vraag ons naar de prijs en de mogelijkheden.

Een bestelling wordt pas aanvaard na bevestiging.

We kunnen porselein en bestek voorzien. De kostprijs hiervoor is € 0,50 per persoon. Wij halen alles nadien ongewassen en zonder meerkost terug op.

Bestellingen tot 10 personen kan je tot 12 u. de werkdag
vooraf bestellen. Grotere bestellingen moeten min. 5 werkdagen op voorhand geplaatst worden. Het aantal personen
kan aangepast worden tot drie dagen voor datum van de
catering. Nadien worden wijzigingen niet meer geaccepteerd.

PRIJZEN
Alle vermelde prijzen zijn excl. 6% btw (met presentatie
12%, drank 21% btw) en onder voorbehoud van prijswijzigingen.
Prijzen zijn per persoon, tenzij anders aangegeven.
Prijzen zijn exclusief borden, bestek, presentatie.

LEVERING
Binnen een straal van 3 km leveren we vanaf € 50.
De leveringskost bedraagt € 6. Vanaf € 70 is de levering
gratis.

Bij gebruik van porselein en bestek vragen we een waarborg van min. € 50. Bij breuk zullen kosten aangerekend
worden en via de waarborg afgehouden worden.
Biologisch afbreekbare borden en bestek zijn ook mogelijk.
De kostprijs hiervoor is € 0,50 per persoon.

EXTRA INFO
Allergenen?
Licht ons duidelijk in en we passen ons menu aan!
Onze catering is volledig vegetarisch.
Wil je graag vlees, vis of een vegan catering? Dat kan! Geef
je voorkeur door bij de bestelling.
Alle gerechten zijn dagvers. Bij het ontbreken van bepaalde
ingrediënten (door niet-levering, te late levering, …) kunnen
wij het gerecht aanpassen of vervangen door een ander
gerecht.

Binnen een straal van 5 km leveren we vanaf € 70.
De leveringskost is € 7. Vanaf € 100 is de levering gratis.
Op aanvraag kunnen we ook elders leveren.
Ontbijtcatering: levering kan vanaf 08u30.
Lunchcatering: levering kan vanaf 11u.
Take away is ook steeds mogelijk!
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