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MANGETOUT FOOD COMPANY BVBA - TIENSESTRAAT 93, 3000 LEUVEN - MANGETOUT-LEUVEN.BE - BTW BE 0833.424.097

ORIGINELE KOUDE BUFFETTEN
Spelregels
•
•
•

vanaf 10 personen
tot 20 personen: ten laatste 2 werkdagen op voorhand bestellen,
uiterlijk om 16:00 uur
meer dan 20 personen: ten laatste 3 werkdagen op voorhand bestellen
uiterlijk om 16:00 uur

KOUD BUFFET VAN DE CHEF

1600 pp

Een luxueus koud buffet, om aan tafel te delen:
•
•

Mooi verzorgde koude schotel (tomate aux crevettes, gerookte zalm, vitello tonnato,
fijne vleeswaren, tomaat-mozzarella, groentenkrans,…)
Assortiment buffet-broodjes (natuur) met boter

SALADE & MINI-WRAP BUFFET

1100 pp

Selectie van huisgemaakte salades en mini-wraps, om aan tafel te delen:
•
•
•
•
•

Griekse Salade
Pasta Pesto
Originele tomatensalade
Frisse komkommersalade
3 mini-wraps per persoon (vis, vlees en veggie)

- indien gewenst volledig vegetarisch -

BOURGONDISCHE LUNCH

950 pp

Een gevarieerd assortiment van alles waar Mangetout voor bekend staat:
•
•
•

1 kleine maaltijdsalade of pastasalade per persoon
2 mini-wraps per persoon
2 bourgondische mini-broodjes per persoon

- indien gewenst volledig vegetarisch -

900 pp

SALADE ARRANGEMENT

Selectie van de chef van 5 huisgemaakte salades, om aan tafel te delen:
•
•

4 originele salades
1 pastasalade

- indien gewenst volledig vegetarisch -

1000 pp

PASTASALADE BUFFET

Assortiment van 5 heerlijke huisgemaakte pastasalades
(vis, vlees en veggie), om aan tafel te delen

1100 pp

KAAS & CHARCUTERIE PLANK
•
•
•
•
•

Assortiment kazen
Assortiment fijne vleeswaren
Noten en gedroogde vruchten
Olijven en zongedroogde tomaatjes
Verschillende buffet-broodjes (natuur - 5 stuks per persoon) met boter

080 pp

EXTRA: BORDEN & BESTEK
Kwalitatieve wegwerpbordjes, serveerbestek,
messen, vorken en servetten

bestel online op mangetout-leuven.be
info@mangetout-leuven.be - fax 016 90 18 93
prijzen in euro en exclusief BTW

BROODJES,
MINI-BROODJES & MINI-WRAPS
Spelregels
•
•
•

vanaf 5 personen
tot 20 personen: ten laatste 1 werkdag op voorhand bestellen,
uiterlijk om 16:00 uur
meer dan 20 personen: ten laatste 2 werkdagen op voorhand bestellen
uiterlijk om 16:00 uur

BROODJES MIX
•

•
•

Assortiment van verschillende belegde broodjes
(ciabatta, pistolet, bagnat, sandwich, …)
met een ruime waaier aan klassiek beleg
Zonder groenten
3 broodjes per persoon

BROODJES MIX SMOS
•

•
•

•
•

800 pp

Assortiment van verschillende belegde broodjes
(ciabatta, pistolet, bagnat, sandwich, …)
met een ruime waaier aan klassiek beleg
Met verschillende verse groentjes
3 broodjes per persoon

BOURGONDISCHE BROODJES
•

700 pp

900 pp

Assortiment van verschillende originele broodjes
(ciabatta, pistolet, bagnat, sandwich, …)
met een ruime waaier aan luxe beleg
(gerookte zalm, vitello tonnato, garnaalsalade, geitenkaas,…)
Met verschillende verse groentjes
3 broodjes per persoon

650 pp

MINI-BROODJES
•
•
•

Assortiment van verschillende soorten mini-broodjes
met een ruime waaier aan klassiek beleg
Zonder groenten
5 mini-broodjes per persoon

700 pp

MINI-BROODJES SMOS
•
•
•

Assortiment van verschillende soorten mini-broodjes
met een ruime waaier aan klassiek beleg
Met verschillende verse groentjes
5 mini-broodjes per persoon

750 pp

MINI-BROODJES & MINI-WRAPS
•
•
•
•

Assortiment van mini-wraps en mini-broodjes
met een ruime waaier aan beleg
Met verschillende verse groentjes
2 mini-wraps per persoon
3 mini-broodjes per persoon

BOURGONDISCHE MINI-BROODJES
•
•
•

850 pp

Assortiment van verschillende soorten originele mini-broodjes
met een ruime waaier aan luxe beleg
(gerookte zalm, vitello tonnato, garnaalsalade, geitenkaas,…)
Met verschillende verse groentjes
5 mini-broodjes per persoon

BOURGONDISCHE LUNCH

950 pp

Een gevarieerd assortiment van alles waar Mangetout voor bekend staat:
•
•
•

1 kleine maaltijdsalade of pastasalade per persoon
2 mini-wraps per persoon
2 bourgondische mini-broodjes per persoon

- indien gewenst volledig vegetarisch -

bestel online op mangetout-leuven.be
info@mangetout-leuven.be - fax 016 90 18 93
prijzen in euro en exclusief BTW

HARTIGE HAPJES & ZOETIGHEDEN
TAPAS ARRANGEMENT
•
•
•
•
•

900 pp

Aubergine-paprika tapenade en bruschettadip
Griekse feta, olijven en zongedroogde tomaatjes
Assortiment fijne Spaanse en Italiaanse vleeswaren
Grissini (Italiaanse broodstengels)
Geroosterde ciabatta met look

Spelregels
•
•
•

vanaf 10 personen
tot 20 personen: ten laatste 2 werkdagen op voorhand
bestellen, uiterlijk om 16:00 uur
meer dan 20 personen: ten laatste 3 werkdagen op voorhand
bestellen, uiterlijk om 16:00 uur

ASSORTIMENT MINI-WRAPS

140 per stuk

Assortiment van mini-wraps (vis, vlees en veggie),
ideaal voor recepties en bij het aperitief
- indien gewenst volledig vegetarisch Spelregels
•
•
•

vanaf 30 Stuks
tot 50 stuks: ten laatste 2 werkdagen op voorhand bestellen,
uiterlijk om 16:00 uur
meer dan 50 stuks: ten laatste 3 werkdagen op voorhand
bestellen, uiterlijk om 16:00 uur

ZOETE ZONDE

900 pp

Assortiment van verschillende desserts en mini-patisserie,
ideaal voor bij de koffie
Spelregels
•
•
•

vanaf 10 personen
tot 20 personen: ten laatste 2 werkdagen op voorhand
bestellen, uiterlijk om 16:00 uur
meer dan 20 personen: ten laatste 3 werkdagen op voorhand
bestellen, uiterlijk om 16:00 uur

ONTBIJT
Spelregels
•
•
•

vanaf 5 personen
tot 20 personen: ten laatste 1 werkdag op voorhand bestellen,
uiterlijk om 16:00 uur
meer dan 20 personen: ten laatste 2 werkdagen op voorhand bestellen
uiterlijk om 16:00 uur

ZOET ONTBIJT
•
•

3 mini-koffiekoeken (croissant, chocoladebroodje en suisse)
2 mini-broodjes om zelf te beleggen met boter, confituren,
honing, choco en speculoospasta (beleg meegeleverd)

HARTIG ONTBIJT
•
•

650 pp

3 mini-koffiekoeken (croissant, chocoladebroodje en suisse)
2 mini-broodjes met kaas of hesp

LUXE ONTBIJT
•
•
•
•
•

600 pp

1100 pp

3 mini-koffiekoeken (croissant, chocoladebroodje en suisse)
2 mini-broodjes met kaas of hesp
Rijstpap
Assortiment chocolaatjes
Assortiment seizoensfruit

EXTRA: BORDEN & BESTEK

050 pp

Kwalitatieve wegwerpbordjes, bestek
(messen, lepeltjes) en servetten

bestel online op mangetout-leuven.be
info@mangetout-leuven.be - fax 016 90 18 93
prijzen in euro en exclusief BTW

DESSERTEN & FRUIT
Spelregels
•
•
•

alleen mogelijk als aanvulling van een catering-arrangement
minimum 5 stuks (in totaal), fruitmand: minimum 5 personen
vermelde prijzen zijn per stuk / persoon

CHOCOLADEMOUSSE

280

WOUDVRUCHTENMOUSSE

280

TIRAMISU

280

APPELTAART

280

BRÉSILIENNETAART

280

DESSERT VAN DE CHEF

280

FRUITMAND

350

VERSE FRUITSALADE

350

bestel online op mangetout-leuven.be
info@mangetout-leuven.be - fax 016 90 18 93
prijzen in euro en exclusief BTW

OVERZICHT SPELREGELS
•

Leveringen van maandag tot vrijdag, niet in het weekend of op feestdagen

•

Volg de spelregels uit de menukaart, voor u samengevat in onderstaande tabel
(voor mini-wraps die per stuk worden besteld gelden de spelregels die erbij worden vermeld)

•

Plaats uw bestelling
online:
mangetout-leuven.be/leveringen
mail:
info@mangetout-leuven.be
fax:
016 90 18 93

•

Mangetout levert alleen aan bedrijven of organisaties in de gemeentes en deelgemeentes
van Leuven, Haasrode, Bertem, Herent en Oud-Heverlee

voor
levering op…

… ten laatste bestellen op de dag en het tijdstip aangeduid in het groen

Assortiment
broodjes
tot en met 20 pers

Assortiment
broodjes
meer dan 20 pers

Buffetformules
tot en met 20 pers

Buffetformules
meer dan 20 pers

maandag

vrijdag 16u00

donderdag 16u00

donderdag 16u00

woensdag 16u00

dinsdag

maandag 16u00

vrijdag 16u00

vrijdag 16u00

donderdag 16u00

woensdag

dinsdag 16u00

maandag 16u00

maandag 16u00

vrijdag 16u00

donderdag

woensdag 16u00

dinsdag 16u00

dinsdag 16u00

maandag 16u00

vrijdag

donderdag 16u00

woensdag 16u00

woensdag 16u00

dinsdag 16u00

Een bestelling annuleren

Bij annulering van uw bestelling binnen de 48 uur voor de gekozen leveringsdatum, wordt uw
bestelling voor de helft (tussen 48 en 24 uur voor datum) of volledig (minder dan 24 uur voor
datum) gefactureerd.

bestel online op mangetout-leuven.be
info@mangetout-leuven.be - fax 016 90 18 93
prijzen in euro en exclusief BTW

