
 

BASISPAKKET SMALL  15 € 
200 gr préparé 

200 gr vleessla 

10 sneden hespenworst 

6 sneden gekookte ham 

6 sneden jonge kaas 

BASISPAKKET MEDIUM   25 € 
200 gr préparé 

200 gr vleessla 

10 sneden hespenworst 

6 sneden gekookte ham 

6 sneden jonge kaas 

1 zak met 15 zachte minibroodjes  

10 sneden kippenwit 

200 gr vissalade 



BASISPAKKET LARGE   35 € 
200 gr préparé 

200 gr vleessla 

10 sneden hespenworst 

6 sneden gekookte ham 

6 sneden jonge kaas 

1 zak met 15 zachte minibroodjes  

10 sneden kippenwit 

200 gr vissalade 

1 krop sla 6 tomaten 

1 komkommer 1 bundel prei 

1 bakje champignons 
 

 

BASISPAKKET XL  40 € 
200 gr préparé 

200 gr vleessla 

10 sneden hespenworst 

6 sneden gekookte ham 

6 sneden jonge kaas 

1 zak met 15 zachte minibroodjes  

10 sneden kippenwit 

200 gr vissalade 

1 krop sla 6 tomaten 

1 komkommer 1 bundel prei 

1 bakje champignons 1 zak aardappelen 5 kg 

 



 

OF STEL ZELF  

        UW IDEAAL 

        GEZINSPAKKET  

SAMEN 

 
 

30 € per gezinspakket 
 

Kies 1 soort brood 1 groot brood gesneden  

Mix van 6 pistolets/piccolo’s/..  
 

Kies 3 soorten 
beleg 

2 sneden jonge kaas  

2 sneden gekookte ham  
150 gr salami extra  
100 gr krabsla maison  

150 gr prepare  
150 gr lunchworst  
200 gr hespenworst  
1 snede paté maison +- 150 gr  

1 sn hoofdvlees maison +- 150 gr  
150 gr vissalade  
150 gr kipsalade  
150 gr tonijnsalade  

150 gr geroosterde bacon  



Kies 1 liter verse 
soep 

Tomatensoep  
Verrassing-soep van de dag  

  

Kies  
1 op te warmen 

gerecht 

+- 1 kilo spaghettisaus maison + 
1 pak cappellini + 150 gr gemalen 
emmental 

 

+- 1 kilo verse vol au vent + 1 pot 
appelmoes + 1 zak frieten 

 

+- 1 kilo vers bereid stoofvlees +  
1 gemengde sla (sla, tomaten, 
komkommer, vinaigrette) + 1 zak 
kroketten 

 

+- 1,5 kilo verse lasagne  
+- 1,5 kilo macaroni met kaas en 
ham 

 

U kunt uw bestelling uitbreiden met andere voedingswaren en/of dranken:  

Hier een geheugensteuntje: 

Belegde broodjes Eieren? Rijst en/of pasta? 

Frisdrank? Smeerboter? Melk? 
Yoghurt? Verse groenten? Vers fruit? 

Chips? Koekjes? Koffie? 
Suiker? Bloem? Frituurolie? 

Wijnen? Bieren? Aperitief? 
Nootjes? Waters? Thee? 

Filterzakjes? Andere charcuterie? Kazen? 

Bijkomend brood? Paaseitjes? Mosterd?  
Ketchup? Mayonaise? Chocomelk? 

Confituur? Choco? Cornflakes? 
De bereide gerechten uit het pakket zijn ook allemaal apart te verkrijgen, 
alsook een groot gamma dagschotels, topgerechten,… 

STEUN DE LOKALE HANDEL ZODAT WE KUNNEN BLIJVEN HANDELEN 

AFHALEN ZONDER WACHTTIJDEN OF WE LEVEREN BIJ U THUIS na afspraak 

(min. 24 u op voorhand bestellen = levering zonder meerprijs in Zedelgem mits 

een bestelling van minimum 25 €, buiten Zedelgem levering ook mogelijk na 

afspraak en mits kleine onkostenvergoeding) 


