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Buffetformules
prijzen incl. 6% BTW
vanaf 10 personen

 
Gezonde plantaardige

catering
voor je event

een gezellig samenzijn
je picknick of retreat



Ontbijt of brunch:
2 spreads
1 salade

Zuurdesembrood
Krentenbrood of sinaas-kokosbrood

Granola met yoghurt en fruit
 

Vers sinaassapje
Stukje taart 

€26.5 pp
 



Lunch:
3 spreads

Zuurdesembrood
Krentenbrood of sinaas-kokosbrood

3 koude gerechten
 

Stukje taart of mix van 
verschillende dadelballetjes

 
€26.5 pp

 



Lunch:
2 spreads

Zuurdesembrood
Krentenbrood of sinaas-kokosbrood

2 koude gerechten
1 warm gerecht

 
Stukje taart of mix van 

verschillende dadelballetjes
 

€26.5 pp
 



Keuze uit verschillende spreads:
 

Amandel-venkel hummus
Rode bieten - munt hummus

Natuur hummus
Rode bonen-notenspread 

Vegan tonijnsalade
Paprika - gember dip

 
 



Keuze uit verschillende salades:
 

*Raketsla met gevulde
auberginerolletjes en granaatappel
*Gewokte zoete sojascheuten met
krokante tofureepjes en walnoten
*Geroosterde bloemkoolroosjes met

sinaasdressing
*Salade van bulgur, broccoli en thijm

*Marokkaanse aubergine-tomaat tajine
*Geroosterde pompoen en paprika,

besjes en rozijnen.
 
 



Keuze uit verschillende warme
gerechten:

 
Quiche met seizoensgroenten

Chili sin carne
Moussaka

Boekweit penne met geroosterde
aubergine, kersttomaatjes en

cashewbéchamel
 
 
 
 
 



NIEUW
Desserten buffet

 
Bountytaart

Snickertaart of snickerbars
Chocomousse met crumble en fruit

Bananenbrood
Mix van power bliss balls

(pistache, framboos en kokos)
 

€20 pp
 
 
 



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

Geef de gewenste formule door en de keuze van spreads, koude en eventuele warme
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.
 

Hoe opwarmen?
De warme gerechten dienen thuis nog opgewarmd te worden. De gerechten zitten in

een aluminium bak dat je heel eenvoudig in de oven kan opwarmen.
Instructies worden steeds meegegeven.

 
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.

 
 



Graag een offerte op maat of een speciaal verzoek?
Stuur je vraag even per mail door en dan overlopen we samen je wensen.

 
 

Op zoek naar een rustige plek om je picknick, event of vergadering te
organiseren?

Je omringt je graag met heel wat groens, kakelende kippen en prachtige
bloemen?

 
Ik nodig jullie graag uit bij me thuis in Deurne-Zuid, een mooie tuin met zicht

op de hoge bomen van het Boekenbergpark. Gezellig samen tafelen aan een
sfeervol gedecoreerde tafel en met alle nodige gemakken binnen handbereik.

Informeer naar de mogelijkheden.
Voor gezelschappen tot 8 personen. Catering inbegrepen.

 
 


