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Buffetformules
prijzen excl. BTW

vanaf 10 personen.
<10 personen op aanvraag

 
Gezonde plantaardige

catering
voor je event

een gezellig samenzijn
je picknick of retreat





Buffetformule:

3 spreads
3 koude gerechten
Zuurdesembrood

Stukje taart of mix van 
verschillende dadelballetjes

€26.5 pp

Extra spread of koud gerecht:
 +€2.5 pp



Keuze uit verschillende spreads:

Amandel-venkel hummus
Rode bieten - munt hummus
Natuur hummus
Rode bonen-noten dip
Vegan tonijnsalade
Paprika - gember dip
Zoete aardappel hummus
Tomatensalsa

 
 



Keuze uit verschillende salades:

*Citroenvenkel salade
*Bloemkool ceviche
*Marokkaanse aubergine-tomaat tajine
met couscous of quinoa
*Pastinaakfrietjes
*Geroosterde bloemkoolroosjes met sinaas
*Peterselie salade met komkommer en
hazelnoot
*Granaatappel salade, witte kool,
appeltjes en raketsla
* Auberginerolletjes met rucola en
granaatappelpitjes (+€ 1.5 pp)

 



NIEUW
VEGAN Desserten buffet

 
Vegan taart (bounty, snicker of

framboos)
Chocomousse met crumble en fruit

Mix van power bliss balls
(pistache, framboos en kokos)

 
€12.5 pp

 
 
 



Bestellen?
Bestellen kan eenvoudig door te mailen naar hello@lovelly.be.

Geef de gewenste formule door en de keuze van spreads en koude gerechten.
Geef een richtlijn van het aantal personen. Tot één week voor de datum kunnen

wijzigingen nog worden doorgegeven.
Stukje taart is steeds in de prijs inbegrepen. Standaard kies ik voor een gezond

snicker-of bountytaartje. Geef je voorkeur zeker door.
 

Afhaling?
Afhaling kan op alle dagen tussen 15u-19u. Afhaling op zaterdag en zondag na afspraak.

 
Allergiëen en intoleranties?

Geef deze door bij het plaatsen van je bestelling.
Alle gerechten zijn vegan d.w.z dat er geen lactose of andere dierlijke ingrediënten

worden gebruikt.
 
 



Bewaartips?
Alle gerechten worden vers bereid en hebben een houdbaarheidsdatum van max 2

dagen. Bewaar alles nog even in de koelkast, alvorens te serveren.
 

Een mooie gedecoreerde tafel?
Gebruik je graag onze prachtige keramieken serviezen van Sogo Keramiek en

Spotsandspeckles? 
Dat kan! Mits een waarborg lenen we ze graag aan je uit.

Opgelet! Potje breken, potje betalen.
Alles gewassen terug bezorgen ajb.

 
Graag een offerte op maat of een speciaal verzoek?

Stuur je vraag even per mail door en dan overlopen we samen je wensen.
 

-Ellen Van Neste-
Lovelly.vegan

 


