FORMULE

BROODJES
3 stuks p.p.					€6,0 ex.BTW
4 stuks p.p.					€7,5 ex.BTW
Keuze uit o.a.:
Wraps
			-gerookte zalm
			-tonijn Niçoise
			-shoarma (rundsvlees)
			-ham en kaas
			
-gegrilde kip met curry
			-thaïse kip
			-feta, gegrilde paprika
Tramezzini
traditionele Italiaanse boterham

			-ham, kaas
			-tomaat, mozzarella, olijventapenade
			
met of zonder coppa
			-mortadella
			-mozzarella, gegrilde groenten
Diverse broodjes :
			
-meergranen broodje bio gouda,
			
augurken en mosterd
			
-meergranen broodje brie, witloof en honing
			-broodje huisgemaakte gehaktbal

De broodjes worden geleverd op aluminium dienbladen die we graag terugkrijgen bij de
volgende levering. Voor elk niet teruggeleverd dienblad zal 7,5 euro aangerekend worden op
de eerstvolgende factuur.

CATERING

Britselei 15
Tel: 03 334 53 15
GSM: 0488 37 41 81
www.chezmarie-antwerpen.be
marie@chezmarie-antwerpen.be
Bestellen kan per email tot 18 uur de
dag voor de levering. De bestelling is
pas in orde na bevestiging.

FORMULE

FORMULE

SOEP

QUICHES & PASTA

portie soep (40cl) met brood		

€4,0 ex.BTW

Verschillende smaken op aanvraag, volgens seizoen,
enkele voorbeelden:
		
-zoete aardappel, linzen, raz el hanout
		
-knolselder, bloemkool, raap, muskaatnoot
		-butternut, pompoen
		-tomaat
		
-champignon met room
Supplement balletjes 0,75 € p.p.

FORMULE

SALADES
prijzen p.p. ex.BTW
Keuze uit o.a.:		
		-vegetarische salade 			€7,0
		
-salade met gegrilde kip 		
€8,0
		-tomaat mozzarella
		met gegrilde groenten 			€8,0
		
met gegrilde groenten en parmaham €9,0
		-tonijn niçoise				€8,5

prijzen p.p. voor een stuk quiche met salade, ex.BTW
Keuze uit o.a.:
			-broccoli 				€7,0
			
-spinazie met gerookte zalm 		
€8,0
			
-indische kip met spinazie en rozijntjes €8,0
			
-knolselder en wortel (enkel ‘s winters) €7,5
			
-gegrilde groenten met mozzarella
€8,0
			
-gegrilde paprika met feta 		
€8,0
prijzen p.p. voor een portie pasta, ex.BTW
Keuze uit o.a.:
			-linguine bolognèse 			€7,0
			-veggie rigatoni 			€6,5

FORMULE

DE LUXE
Vraag een offerte aan voor uw verjaardag, vernissage,...
Keuze uit o.a.:
			-hartige minicakes
			
-rauwe groenten met hummus, tapenade,
			 guacamole, linzenmousse,...
			-empanadas
			-makki
			-kippenbrochettes met sesam
			
-carpaccioroulade met parmezaanse kaas
			 en basilicum

