
lovelly.vegan
by Elly

 



Buffetformules

prijzen excl. BTW

vanaf 20 personen tot 100 personen.

<20 personen op aanvraag

 

Lekkere, gezonde plantaardige

maaltijd

voor je event

je teambuiling

of vergadering op kantoor



Buffetformule 1

2 spreads

2 salades

Broodmix

€17.5 pp

Extra warm gerecht:

+€3 pp



Buffetformule 2

2 spreads

2 salades

Broodmix

Dessert

€21.5 pp

Extra warm gerecht:

+€3 pp



Buffetformule 3

3 spreads

3 salades

Broodmix

Dessert

€26.5 pp

Extra warm gerecht:

+€3 pp



Kies je favoriete spread

Paprika - gember

Rode biet - munt - hummus

Hummus 

Limoen - walnoten - rode bonen - koriander

Neptuna (vegan tonijnsalade)

Baba ganoush

 

 



Kies je favoriete salade 

*Venkel - citroen - sumak

*Bloemkool - sinaas - gember - panko

*Boerenkool - hazelnoot - komkommer

*Kool - kikkererwt - granaatappel - hempzaad 

*Auberginerol - tomaat - walnoot

*Taboulé- bloemkool- spinazie - cranberries 

*Rode biet - munt -ras-el-hanout

*Zoete aardappel - mierikswortel - spinazie

*Pastinaakfrietjes - boerenkool - citroenyoghurt

*Ceviche - bloemkool - avocado - tomaat

 



Kies je warme gerecht

*Chili sin carne - hazelnoot - cashew

*Marokkaanse tajine met tomaat, aubergine, en

bloemkool

Vergezeld met za'atar wraps

 

 

 



Kies je favoriete dessert

*Snickertaart

*Bountytaart

*Mix van Power bliss balls 

(Pistache, cacao, coconut, raspberry)

*Chocomousse

Alle dessertjes zijn zonder geraffineerde

suikers bereid.

 

 



Wil je graag je catering bestellen?

Bestellen kan eenvoudig door te mailen naar hello@lovelly.be. Geef de gewenste formule door samen

met je keuze van spreads, salades, dessert en eventueel warm gerecht.

Geef een richtlijn van het aantal personen. Tot 4 dagen voor de datum kunnen wijzigingen nog worden

doorgegeven.

Wens je af te halen?

Afhaling kan op alle weekdagen na afspraak.

Kan er geleverd worden?

Gratis levering binnen de postcode 2100 Deurne. Andere postcodes binnen Antwerpen mits km-

vergoeding @€0.41/km.

Levering buiten Antwerpen vanaf een bestelling van 50 personen.

Dien ik rekening te houden met intoleranties of allergieën?

Alle gerechten zijn vegan d.w.z dat er geen lactose of andere dierlijke ingrediënten worden gebruikt.

Niet alle gerechten zijn standaard glutenvrij. Geef dit zeker door, dan hou ik hier rekening mee.



Hoe bewaar ik de gerechten na afhaling?

Alle gerechten worden vers bereid en hebben een houdbaarheidsdatum van max 2 dagen. Alvorens te

serveren bewaar je best nog even in de koelkast. 

Hoe wordt alles verpakt?

Alle gerechten worden in biodegradable potten met deksel verpakt.

Deze kan je meteen gebruiken om te serveren.

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 en ik ontvang alles graag gewassen terug binnen de week.

Graag een offerte op maat of een speciaal verzoek?

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

 



Tot binnenkort!

 

Elly


