Ontbijt-/brunchkaart
(voor afhaal of levering)

Breakfast Royale De Luxxx

€59,00 (vanaf min. 2 pers)

1 boterkoek, 3 mini pistoletjes, sandwich, 1 bruin stokbrood, 2 soorten confituur,
Nutella & hageslag, honing, verse vruchtensmoothie, hard gekookt eitje, soya
yoghurt met granola en vers fruit, eierkoekje, American pancake met ahornsiroop, 5
soorten kaas, 4 soorten charcuterie, gerookte zalm, zoetigheden (speculoos,
peperkoek, chocolade, sultana), ontbijtcrackers en flesje cava (37.5cl)
(als extra mini English Breakfast mogelijk nl : boontjes in tomatensaus, artisanale boudin
en spiegeleitje. Per 2pers + €10)

De Kangoeroe Deal

€55 (vanaf min. 2 pers)

Avocado op toast met gepocheerd ei, knoflook Portobello, gerookt spek, geroosterde
Cherrytomaatjes, gegrilde Hamoumi kaas, Spaanse Chorizo, zoete aardappel hash
brown, huisgemaakte tomatensaus, Chia kokospudding, huisgemaakte Ice Tea en
havermout waffle met ahornsiroop &v ers fruit
Cava excl. (+ €10 fles 37.5cl)
(graag 2d op voorhand reserveren)

Tapastic

€27,50 per persoon (vanaf min. 4 pers)

Selectie aan ontbijttapas, verloren brood met gezouten caramelboter, mini quiche,
soya yoghurt met granola&vers fruit, verse vruchtensmoothie, chocolaatje, cava
(graag 2d op voorhand reserveren)

Kidbox

€12,50 per persoon

Sandwich, eierkoekje, American pancake, donut, konfituur, Cécémel, Danoontje,
Paula de koe pudding, Cheez Dippers La Vache qui rit

Thema ontbijten
(voor afhaal en levering)

Moederdag Ontbijt/Brunchbox

€80 per box

Flesje cava (37cl), 2 vitamine-shots, 2 vruchtensappen
Stokbrood, 4 mini boterkoekjes, 2 mini brioches, 2 bagels met gerookte zalm
Gevuld broodje met spek, kaas en ei
Platte kaas met fruit en chocoladegranola
Brie, Hesp, Steak Tartaar en 2 Babybell
Krabsalade en eiersalade
Peperkoek gember-orange en speculoos
Wafel met gezouten karamel en eierkoek
Konfituur, Nutella, honing en boter
Surprise voor de MAMA

Glitz & Glamour Brunchbox

€109 per box

Flesje cava (37cl), flesje rosé (25cl), 2 vitamine-shots
Baquette, 2 croissant, 4 mini boterkoekjes, 6 mini pistoletjes, ontbijtcrackers
Kaasschotel : Brie, Camembert, Blauwe kaas, St. Paulin, Tête de moine, Babybell
Charcuterieschotel : Steak Tartaar, Serranoham, Wildpaté en Gerookte Eend
Visschotel : 2 blini’s gerookte forel, Heilbot, gerookte zalm
Yoghurt granola & vers fruit, 2 hard gekookte eitjes, 2 pancakes met ahornsiroop
Peperkoek, konfituur, Nutella, honing, hagelslag, Luikse stroop & Mignonette
Humusspread + crackers
2 brownie

All you need is love box

€70 per box (met champagne 37,5cl +€10)

Flesje cava (37cl), 2 vitamine-shots, 2 zakjes Agroposta puur extract (als limonade
met toevoeging van water of als mix voor in de cava/champagne)
Baquette, 2 croissant, 4 mini boterkoekjes, 4 mini pistoletjes, ontbijtcrackers
Kaasschotel : 3 soorten kaas + Tête de Moine + 2 blini’s geitenkaas
Charcuterieschotel : Steak Tartaar, salami, kipfilet, paté
Visschotel : gerookte zalm + krabsalade
Acaie bowl (x2), hard gekookt ei (x2), 2 waffles met ahornsiroop
Boter, konfituur, Nutella, honing, hagelslag, speculoos, peperkoek gember/orange
Fruitstok met chocoladekorstje, flapjack (granenbar)

