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KOUDE SCHOTELS & SALADES

vers en met veel variatie

Rijk assortiment verse groenten + saus of dressing met:

Kip* (geroosterde kipfilet)
Italiaanse vleesschotel* (variëteit van gerookte charcuterie)
Américain*

€ 7,00
€ 7,80
€ 6,80

Vis*

€ 7,50

Zalm* (verse gepocheerde zalm)

€ 9,30

Groentenschotel groot

€ 4,50

Groentenschotel klein

€ 3,00

Extra potje saus of dressing 50 cc

€ 0,80

(américain préparé, zilveruitjes, augurken, peterselie)

(tonijnsla, gerookte zalm, heilbot, vispastei, krabsalade)

Gemengde salade en rauwkost, dressing
Gemengde salade en rauwkost, dressing

De samenstelling van koude schotels is standaard en kan om praktische redenen niet
gewijzigd worden.
(*) met broodje (bruine piccolo)

VERSE SOEPEN
Elke dag:

Soep van de chef
(zie www.korenbloem.be)
1/2 liter in microwave-verpakking
1 liter in microwave-verpakking
Iso-beker (niet microwave bestendig)
warme soep (400 cc)

zonder
broodje

met 1
broodje

€ 2,20
€ 3,50
€ 2,20

€ 2,50
€ 3,80
€ 2,50

Soep met broodje: keuze uit 1 piccolo wit of 1 piccolo bruin.

PANINI’S - BIJ LEVERING ALLEEN KOUD
Panini club
Panini gehakt
Panini hawaï
Panini brie
Panini 3 kazen
Panini polo
Panini rauwe ham/mozzarella
Panini geitenkaas

€ 4,00
€ 4,20
€ 4,1 0
€ 4,20
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,40
€ 4,50

SNACKS & LUNCH

op te warmen in de microwave

Kleine pizza ovale ham/salami
Kleine pizza ovale veggie
Worstenbroodje
Spaghetti bolognese
Lasagne bolognese
Extra gemalen Emmenthal kaas (50 gr.)
Kip in zoetzure saus met rijst
Kip in currysaus met rijst
Vol-au-vent met verse puree
Macaroni
Hutsepot met braadworst
Witloofrolletjes in kaassaus met verse puree
Balletjes in tomatensaus

€ 3,20
€ 3,20
€ 2,20
€ 6,80
€ 7,00
€ 0,80
€ 6,80
€ 6,80
€ 6,80
€ 6,80
€ 7,30
€ 7,50
€ 7,00

Daar wij met dagverse producten werken, is het mogelijk dat bepaalde
schotels niet steeds voorradig zijn.

WARME PASTA - ALLEEN VERKRIJGBAAR IN DE WINKEL
Pasta bolognese
Pasta arrabiata
Pasta carbonara

€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50

GRATIS LEVERING
bij bestelling vanaf € 10
Bedrijf of instelling in het havengebied van Zeebrugge, Blankenberge, KnokkeHeist of Brugge? Wij leveren elke bestelling vanaf € 10 gratis. Om de kwaliteit
en de voedselveiligheid van onze producten te garanderen, leveren wij met
gekoelde bestelwagens.

Voor leveringen ‘s middags:
Gelieve uiterlijk om 9u30 te bestellen.
Voor leveringen in de ochtend of namiddag:
Gelieve ons eerst telefonisch te contacteren.
Buffetten: minimum 1 dag op voorhand te bestellen.

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

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

gesloten op za-, zon- en feestdagen
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