Vergader-, receptieen feestbroodjes
Ons assortiment:
•

Eenvoudig:
jonge kaas, hesp, kip curry, préparé, krabsla, tonijnsla,.....

•

Smoske:
assortiment “eenvoudig” met groentjes

•

Luxe:
uit ons assortiment “specialiteiten”:
carpaccio, club italia, meat, oceaan, amsterdammer,.....

•

Broodjes & Warme Snacks
Bolk 101, 2350 Vosselaar

Pili Pili mix:
mengeling van “eenvoudig”, “smoske” en “luxe” beleg

Tel.: 014 624 324
www.snackbarpilipili.be
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Gesloten broodjes: 1/4 wit stokbrood 14 cm

Mini sandwich en mini sandwino

Partyhapjes (minimum van 20 stuks)

•
•
•
•

•
•
•
•

Gevulde bamboevlootjes met:
• Tomaat, garnaal, sla, ei, cocktail en peterselie
• Vitello tonato: kalfsgebraad, tonijnmayonaise, rucola,
kappertjes en een appelkappertje
• Kip, coutons, Parmezaanse kaas, sla, zongedroogde
tomaten en een honingmosterddressing
Prijs: € 2.10/st.

Eenvoudig: € 1.80/st.
Smoske: € 2.00/st.
Luxe: € 2.50/st.
Pili Pili mix: € 2.10/st.

Gemiddeld per persoon: 2 broodjes pp.
U kan ook verschillende broodsoorten verkrijgen voor een
meerprijs van € 0,10 per broodje
( Bruin, ciabatta, sandwich)

Open broodjes: 1/4 wit stokbrood 14 cm
•
•
•

Eenvoudig: € 1.80/st.
Luxe: € 2.20/st.
Pili Pili mix: € 2.00/st.

Gemiddeld per persoon: 3 à 4 broodjes pp.
Deze broodjes worden mooi afgewerkt met garnering en geven
een chiquere look.
U kan ook verschillende broodsoorten verkrijgen voor een
meerprijs van € 0,10 per broodje
( Bruin, ciabatta, sandwich)

Eenvoudig: € 1.10/st.
Smoske: € 1.20/st.
Luxe: € 1.50/st.
Pili Pili mix: € 1.40/st.

Gemiddeld per persoon:
• als hapje: 3 à 4 broodjes pp.
• als maaltijd: 5 à 6 broodjes pp.
Deze broodjes happen makkelijk weg tijdens recepties en
vergaderingen

Mini wraps
Mooi gevulde mini wraps met:
• Zalm, kruidenkaas, tuinkers en tomaat
• Mozzarella, pesto, ham, zongedroogde tomaat, rucola
• Kip, sla, komkommer en honingmosterdvinaigrette
Gemiddeld per persoon:
• als hapje: 3 à 4 wraps pp.
• als maaltijd: 5 à 6 wraps pp. (deze wraps dienen altijd met
een meervoud van 5 genomen te worden)
Prijs: € 1.40 /st.
Deze wraps kan je ook combineren met de mini sandwich en
mini sandwino.

Minikoffiekoekjes

(een mix van):

pecanoot, appel, kaneelrol, vanillekroon, eclair,
frambozenkoekje
Prijs: € 1.10/st.

Mini Dessert
• Tiramisu met speculoos
• Rijstpap
• chocomouse
Dit alles huisgemaakt!
Prijs: € 1.70/st.

Fruittoren
Toren gevuld met seizoensfruit.
Prijs: € 3.00/pp.
Gelieve 2 dagen voor de vergadering of feestje te bestellen,
vermits we niet altijd alle producten in huis hebben.
Aanpassing aantal personen kan dezelfde dan nog vóór
8u30! Na 8u30 kan niets meer aangepast worden.
Alles wordt geleverd op plateaus of in manden,
deze dienen te worden teruggebracht.

