
Ontbijtfolder 

Staatsbaan 215 bus 2 - 3460 Bekkevoort

info@traiteurblommen.be
     013 333 699 

www.traiteurblommen.be

Kan toegevoegd worden

Omelet
Spek en ei
Thermos chocolademelk (0,5 L)
Thermos koffie met melk en suiker (0,5 L)
Fles witte huiswijn
Fles rode huiswijn
Cava
Prosecco
Prosecco Rosé
Klein flesje witte wijn
Klein flesje rode wijn 
Fles champagne 
Flesje fruitsap 33cl
Krant naar keuze

€ 3,50
€ 4,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 9,50
€ 9,50
€ 12,90
€ 19,45
€ 20,20
€ 2,50
€ 2,50
€ 29,70
€ 2,40
€ 3,00

Bestellen kan tot 2 dagen voor leverdatum!
Betalen kan op voorhand in de

winkel of bij levering!
Het ontbijt kan afgehaald of geleverd worden.

Ontbijtbezorging elke dag vanaf 8u00.
Geen ontbijtbezorging op zondag en maandag.

Levering vanaf 2 personen.
www.traiteurblommenwebshop.be



Ontbijtmand Classic
Basisassortiment

Assortiment broodjes en koffiekoeken
Assortiment fijne vleeswaren en kaas

Confituur, choco, boter, gekookte eitjes,
pudding, vers fruit, kip curry en krabsla

flesje fruitsap, pralines

Ontbijtmand Extra

Basisassortiment
+ 1 thermos (0,5 l) koffie 

(melkcups en suiker)
of warme chocomelk (0,5 l)

Ontbijtmand Luxe
Basisassortiment

+ 1 thermos (0,500 l) koffie 
(melkcups en suiker)

of warme chocomelk (0,500 l)
+ fles champagne

Kinderbox

sandwich + donut + boter + choco +
kinderworstje + surprise-eitje + 
gekookt eitje + kinderdrankje

Enkel bij ontbijt voor volwassenen.

Brunch
Basisassortiment

+ 1 thermos (0,5 l) koffie 
(melkcups en suiker)

of warme chocomelk (0,5 l)
+dagsoep + dagmenu + dessert

Brunch luxe
Basisassortiment

+ 1 thermos (0,5 l) koffie 
(melkcups en suiker)

of warme chocomelk (0,5 l)
+ dagsoep + dagmenu + dessert

+ fles champagne
Gratis levering in groot 

Bekkevoort, Diest, Tielt-winge, Scherpenheuvel en
omliggende gemeenten!

Wij zijn niet verantwoordelijk voor druk- of zetfouten.

€ 30,00/ 1 pers. € 52,00/ 2 pers.

€ 45,00 / 1 pers. € 67,00 / 2 pers.

€ 74,70/ 1pers. € 96,70/ 2pers.

1 kind: € 14,50.

€ 57.75 / 1 pers. € 88,50 / 2 pers.

€ 87,45/ 1 pers. € 118,20 / 2 pers.

Er dienen geen materialen terugbezorgd te worden!


