
Broodjes – Salades – Pasta 

Burgers – Dagschotels – Soep 

Desserten – Homemade - Koekjes 

Catering – Buffetten – BBQ 

Levering bedrijven – Take Away 

 Receptie – Ontbijtmanden - Wijn 
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hesp   €3,2 

gerookte ham   €4 

Pulled Pork   €4,6 

spek   €3,5 

prepare   €3,8 

martino   €4,3 

martino pikant   €4,4 

martino crispy ui   €4,7 

martino special   €5 
 

BiGi   €5,8  

preparé - parmezaan – pesto 
zongedroogde tomaten – rucola 

Wist je dat? 

De preparé gemaakt is van  
100% rundvlees,  
zonder bewaarmiddelen?  
Beperkt houdbaar maar super lekker! 
 

kip   €4,3 

kip Hawaï   €4,7 

kip BBQ speciale   €4,9 

 

Wist je dat? 
We de kipfilet zelf kruiden,  

traag garen en versnijden? 

droog broodje    €1,6 

aardappelsla    €3,7 

aardappelsla + spek   €5,4 

aardappelsla + hesp   €4,7 

aardappelsla + kip   €5,7 
 

Wist je dat? 

We onze aardappelsla zelf maken,  
zonder bewaarmiddelen?... 

kaas    €3,2 

oude kaas    €4,3 

kruidenkaas    €3,2 

brie    €3,8 

geitenkaas    €3,8 

    Welke baguette? 

Witte   ons standaard broodje, 27cm, met zuurdesem  

  voor een krokanter broodje met een unieke smaak 
 

Bruine  fitness baguette met granen, iets kleiner dan de witte 
 

Sandwich  + €0,4 een grote zachte sandwich-baguette 
 

Glutenvrije  + €1,5   lokaal en ambachtelijk gemaakt door ALLERG-INTO   

eiersla + spek   €5,5 

eiersla    €3,9 

vleessla   €3,9 

kip curry   €3,9 

boulette   €4,5 

boulette speciale   €5,2 

boulette uit vuistje   €2,8 
 

Wist je dat?  

Onze boulette ambachtelijk gemaakt is 
met  gemengd gehakt, ui en kruiden? 

krab/surimi salade   €4,5 

gerookte zalm   €5,6 

ger. zalm + kruidenkaas  €6,6 
 



Cocktail      €4,5 

mayonaise – ketchup – whisky – eigen kruidenmix 

Look         €4,5 

knoflook – bieslook – ei – olie – citroen – zout - nog wa meer look 

Zoete BBQ       €5,5 

ui – look – citroen – mosterd – bruine suiker – eigen kruidenmix - siroop 

Samoerai         €5,5 

eigen kruidenmix  –  kappertjes  –  ei  –  redelijk pikant 

Truffelmayonaise        €6,5 

olijfolie – natuurlijke truffelaroma – ei – ui – eigen kruidenmix 

Martino-saus        €4,5 

op basis van ketchup en een beetje mosterd – heel licht pikant 

Thai-saus         €4,5 

koriander – citroengras – gember – ui – look – ei – rode chili 
 

Andalouse  €4,5  –  Tartaar  €5,5  –  Pestomayo  €4,5 

 

 Homemade    

    In een fles van 450ml    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag Groenten? 

Club / smoske   €1 

krulsla – tomaat – ei - komkommer 
 

Gezond   €1,5 

krulsla – wortel – tomaat – ei 

komkommer – cresson 
 
 

Zelf kiezen?   
€0,4 per stuk 

sla   –   tomaat   -   wortel 

komkommer   -   cresson   

boontjes  -  ananas  -  augurk 

 

Mag het wat meer zijn? 

extra saus   €0,5 

extra gekookt eitje   €0,5 

extra gegrilde groenten   €1,5 

extra aardappelsla   €1,5 
 

extra kruidenkaas   €1 

extra kaas   €1 

extra oude kaas  €1,5 

extra brie   €1,5 
 

extra kip   €2 

extra hesp   €1 

extra spek   €1,7 

extra gerookte ham   €2 

extra gerookte zalm   €3,5 

Sausekes van  

ergens anders 

Mayonaise 

Ketchup 

Curry-ketchup 

Koude curry 

Mosterd 

Joppiesaus 

Tabasco 

 

Verse Dressings van den TriXx 

Honing              €3,5 

Belgische honing – ui – mosterd  

wijnazijn – eigeel - kruidenmix 

Kruiden               €3,5 

verse bieslook en peterselie – ui 

 witte wijnazijn – mosterd - eigeel 

Groene Pesto                €9 

verse basilicum – olijfolie 

 cashewnoten – look – kruidenmix 

Thousand Island              €4,5 

paprika – ketchup – mayonaise  

ui – augurk – eigen kruidenmix 

Potje saus      

60ml.      €1 

90ml.    €1,2 



Ne Plukker   €5,5 

kipcurry – sla – komkommer – ei - ananas 

Royal Chicken   €6,5 

homemade truffelmayonaise - rucola – wortel 
stukjes gebakken kipfilet - zongedroogde tomaat 

Kippetje   €5,8 
homemade paprikaspread – cresson – tomaat 

 stukjes gebakken kipfilet - komkommer 

Italiaanse Kip   €6 

verse homemade groene pesto – stukjes gebakken 
 kipfilet rucola – tomaat – parmezaan 

Indi   €6 

koude curry – stukjes gebakken kipfilet 
cresson – tomaat – rode ui – ananas 

 

   

van horen zeggen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broodje Gezond    €4,3 
homemade kruidendressing – boontjes - krulsla – wortel 
tomaat – ei - komkommer – cresson 

Tropisch Gezond    €4,5 

cocktailsaus – ananas – krulsla – wortel 
tomaat – ei – komkommer - cresson 

Caprese    €5,3 

verse groene pesto – rucola – tomaat - buffelmozzarella 

Geitje    €5,7 

homemade honingdressing – geitenkaas – rozijnen 
appel – cresson - komkommer 

Grieks broodje Veggie    €5,9  

balsamico – walnoten - geitenkaas – zongedroogde tomaat  
gegrilde aubergine, courgette en paprika – rucola 

BiGi   €5,8 

verse rundspreparé – zongedroogde tomaten 
parmezaan – rucola – verse groene pesto 

Zuiderse Brie   €6,8 

homemade honingdressing – rucola 
zongedroogde tomaat – brie – gerookte ham 

Italiaans Broodje   €6,6 

verse groene pesto – olijven – parmezaan  
zongedroogde tomaat – rucola – gerookte ham 

Ouwe Smos   €6,5 

mayonaise – krulsla – tomaat – komkommer 
ei - oude kaas – gerookte ham 

Grieks broodje met spek   €7,2 

balsamico – walnoten - geitenkaas – zongedroogde tomaat 
gegrilde aubergine, courgette en paprika – rucola – spek 

Boerengeitje   €5,9 

homemade honingdressing – cresson – geitenkaas 
tomaat - spek – balsamico 

Gezonde Boer   €6,2 

homemade aardappelsla – sla – wortel – tomaat 
ei – komkommer - cresson - spek 

Briantje   €5,9 

homemade honingdressing – walnoten – brie - cresson – spek 

Walon   €4,8 

homemade tartaarsaus – sla – tomaat – ei – komkommer – spek 

 



Gebakken stukjes kipfilet   €4,8 

Pitta   €5,1 

Spek   €4 

Pulled Pork   €5,1 

Boulette   €4,8 

Boulette speciale   €5,6 

Thaise wrap    koud €5,8  –  warm €6,3 

thai-saus – sla – wortel – rode ui – tomaat  

komkommer – gebakken stukjes kipfiltet 

Wrap Kip Hawaï    koud €6,3  –  warm €6,8 

cocktail – sla – wortel – rode ui – tomaat - ananas  

komkommer – gebakken stukjes kipfiltet 

Warme Zuiderse   €7,5 

pittig tomatensausje – parmezaan - gegrilde groenten 

zongedroogde tomaten - gerookte ham – verse pesto 

Boerenomelet   €5,5 

beetje mayonaise – rucola – ei – room – kruidenmix 

champignon – courgette – paprika – ui – spek 

TriXxicano   €6,2   eigen creatie!    

kip, runds en varkensvlees – verse ui en paprika 

stevig gekruid – zonder bewaarmiddelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaas   €3,7 

Veggie   €5,1 

verse groene pesto – rucola – tomaat - mozzarella 

French   €4,7 

Belgische honing – walnoot – cresson - brie 

Monsieur   €4,2 

kaas - ham 

Hawaï   €4,7 

kaas – ham - ananas 

Zalm   €7,6 

Belgische honing – brie – rucola – gerookte zalm 

Kip   €5,7 

verse paprikaspread – kip – tomaat - mozzarella 

Zuiders   €5,5 

groene pesto – kip – tomaat - mozzarella 

Italiaans   €6,1 

verse groene pesto – rucola – tomaat 

mozzarella – gerookte ham 

Herder   €6,3 

Belgische honing – geitenkaas – cresson - spek 

Polpetta   €5,7 

bolognaise – homemade boulette - Parmezaan 

Wist je dat? 

De panini belegd is tussen een wit kruidig broodje. 

De warme broodjes tussen een witte baguette. 

Potje saus      

60ml.      €1 

90ml.    €1,2 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder Burger   €4 

kleinere kipburger – saus naar keuze 

rest zelf samen te stellen  

Basic Burger   €6 

burger en saus naar keuze  

rest zelf samen te stellen 

Tricky   €8,5 

saus op basis van ketchup 

augurk - sla – tomaat 

burger naar keuze 

crispy ui – joppiesaus 

Hawaï   €8 

homemade cocktailsaus 

verse rode ui - sla – tomaat 

burger naar keuze - ananas 

BLT   €8,5 

saus en burger naar keuze 

sla – tomaat – spek 

Winter Burger   €9,4 

saus en burger naar keuze 

gebakken ajuin en spek - cheddar 

 

 

Smokey Pulled Pork   €9,5 

homemade BBQ-saus – Pulled Pork  

sla – wortel - burger naar keuze - cheddar – crispy ui 

Capri   €12,5 

verse groene pesto – zaden en pitten mix - buffelmozzarella  

zongedroogde tomaten  – burger naar keuze  

rucola - “krokantje” van gerookte ham - balsamico  

Zuiderse Burger   €8,5 

groene pesto-mayonnaise – rucola 

 tomaat - burger naar keuze 

Parmezaanse kaas 

Spicy Chick   €8,5 

paprikaspread – rucola 

komkommer -  kipburger 

 rode ui – samoerai 

Veggie Burger   €7,5 

kruidenkaas – augurk – sla - rode ui - ketchup 

homemade burger van zoete aardappel en kikkererwt 

Hippie   €7,5 

Belgische honing - gebakken geitenkaas 

 sla - gegrilde groenten – crispy ui 

Classic Fish   €8 

tartaarsaus – sla – tomaat - homemade kabeljauwburger 

Burger keuzes 

runds – kip 

veggie - vis 

 



Videe   

koud  €7  -  warm  €7,5 

kip  –  champignon  -  room 

Chili Con Carne    

koud  €8,5  -  warm  €9 

licht pikant  –  kruidig  –  met bonen 

Verrassing! 

Laat je verwonderen door de smaak van 

de eigenzinnige creaties van Ann!  

Check wat voor uitzonderlijke ideeën 

ze voor jullie vandaag verwezenlijkt heeft,  

in onze koelkast! 

Stel je favoriete 

burger samen! 

Saus   €0,5 

Groenten   €0,4 per keuze 

Crispy ui   €0,6 

Cheddar   €1 

Brie   €1,5   

Buffelmozzarella   €2,5 

Kip   €2 

Hesp   €1,5 

Spek   €1,7 

Gerookte ham   €2 

extra Burger   €4,5 

Gerookte Zalm   €3,5  

Gebakken Ajuin   €0,7 

Gekookt eitje   €0,5 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sla garnituur   €2 

sla  –  tomaat – wortel  -  cresson  

komkommer  -  mayonaise 

Puree van de chef   €2,5 

Rijst   €2,5 

Penne   €2,5 

Glutenvrije Penne   €4 

extra Brood   €1 

extra Toast   €1 

Soep  €3,2 

zelf op te warmen = €3 

Dagschotel  €10 

zelf op te warmen = €9,5 

 

Scan de QR-code 

en ontdek welke  

dagschotel je deze week  

zal eten. 

 

Wees slim en  

bestel op voorhand! 

 
Heb je zelf  

een suggestie? 

Doe ons een plezier  

en laat het ons weten! 

 

 

Iets voor de kindjes 
 

Kinder Soep  €2,2 

Panini Monsieur  €4,2 

Panini kaas   €3,7 

Kip, groentjes en puree   €6 

Videe, groentjes en puree   €6 

Kipburger - saus naar keuze €4 

Boulette, groentjes en puree   €6 

Spaghetti  €5,5 

Lasagne   €6 



Wist je dat? 

Brood en boter inbegrepen is? 

Je alles eenvoudig zelf kan opwarmen? 

Al de sauzen door Ann gemaakt worden? 

Italianen nooit Spaghetti eten bij bolognesesaus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om je pasta nog lekkerder te maken, 

enkele opties 
 

extra portie saus   €4 

extra potje gemalen kaas   €1 

extra gegrilde groenten   €3 

extra tomaat   €1 
 

extra gerookte zalm   €4 

extra kip   €3 

extra hesp   €2,5  

extra spekblokjes   €3 

extra Pulled Pork   €3,5 

extra Cashewnoten   €1,5 
 

 

extra scampi   €4 

 

Pesto   koud €6,5 - warm €7 

verse groene pesto – penne – tomaat 

rucola – Parmezaanse kaas 

all’Arabbiatta   koud €7,5 – warm €8 

licht pikant tomatensausje – penne 

Parmezaanse kaas  

Lasagne   koud €8  -  warm €8,5 

volgens sommige de beste uit de buurt 

Spaghetti   koud €7,5 – warm €8 

spaghetti - tomatensaus met veel groenten 

gehakt – potje gemalen kaas 

Kinder spaghetti   €5,5 

Kinder lasagne   €6 

KOUDE PASTASLA 
 

Pasta Freddo   €7,5 

penne – wortel – boontjes – komkommer – tomaat – rode ui 

rucola – olijven – Parmezaanse kaas – Italiaans gekruid 

Pasta Hawaï   €7,2 

penne – curry – ananas – rucola 

 wortel – rode ui – tomaat - komkommer 

Gluten allergie?  

Voor €2 extra 

kunnen we je pasta, 

met brood,  

glutenvrij serveren. 

Uitgezonderd  

de lasagne 



Homemade 

Kruidendressing 

Honingdressing 

Groene Pesto 

Cocktailsaus 

Tartaarsaus 

Thousand Island 

Truffel-mayonaise 

Pesto-mayonaise 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuur    € 6,5 

sla - wortel - tomaat - komkommer - ei - aardappelsla - boontjes  

broccoli - cresson – kool – potje kruidendressing 
 

Gegrilde groenten    € 9 

sla - rucola - grillgroenten - zongedroogde tomaat - ei - wortel 

komkommer - tomaat - cresson – potje kruidendressing 
 

Tomaat mozzarella    € 8  

verse groene pesto – krulsla – rucola – tomaat – buffelmozzarella 

komkommer – wortel – peper en zout – balsamico 
 

Brie    € 9,5       potje honingdressing 

Geitenkaas    € 8,5      potje honingdressing 

Geitenkaas met spek   € 9,7     potje honingdressing 

Hesp   € 8,5        potje kruidendressing 

Gerookte ham   €9   potje kruidendressing 

Gerookte zalm   € 10,5      potje cocktailsaus 

Gegrilde kip   € 8,5      potje kruidendressing 

Kip Hawaï   € 9       potje cocktailsaus 

Spek en appel   € 8      potje honingdressing 

Wist je dat? 

We al onze salades dagelijks vers maken? 

De salade natuur als basis dient voor de meeste salades? 

Ann haar favoriete gerecht salade is? 

Bij al onze salades is 

toast of brood, boter en 

dressing inbegrepen. 

 



Wist je dat? 

Je dit af en toe kan terug vinden in onze koeling… 

Cheese Cake   –   Zomertiramisu   -   Pannekoeken   –   Oreomousse 

Very Cherry   –   Aardbeienmousse   –   Javanais   -   Broodpudding 

Tiramisu met homemade Advocaat    -    Frambozenconfituur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiramisu   €3,7      -      Rijstpap   €3,3  

Chocomousse   €3  lactosevrij 

Zoete zonde  €4,2  witte chocolade – mascarpone - rood fruit - speculaas 

Fruitsla   €3,2    -     Grotere Fruitsla  €5   enkel in de zomer 

 

 

 

Brownie   €2,2 

Chocolate Chip Cookie   €1,7 

Wafel   €1 

Appel Cake  +-300 gr.    €5 

Dadelreep    €1,7 

pinda – walnoot – honing – havervlokken        

Bananenbrood   €1,7 

Carrot Cake   €1,7 

met pecannoten 

 

Gemberlimonade     

25cl. €3   -   50cl. €5   -   1L. €9 

verse gember  –  rietsuiker 

water  -  citroen 

Granola   per 100gr.   €2 

havervlokken  -  macadamia  -  kruiden 

pecannoot  -  zadenmix  -  kokosolie 

gezoet met honing en agavesiroop 

Granola   400gr.    €9 

in herbruikbare glazen pot  

€1 leeggoed inbegrepen 

Aardbeienconfituur 

200ml.  €3   -   350ml.  €4,5 

Mini dessertjes 

Al onze desserten,  

en nog meer, kan je 

ook als mini dessert 

bestellen  €1,7 p.st. 
 

Graag 48u  

op voorhand 

Bolletje ijs    vanille – mokka – stracciatella 

1 bol  €2    –    extra bol  + €1 

Toppings 

discobolletjes €0,4 – krieken €3  – chocoladesaus €1 

vers fruit  €3  –  slagroom €1  –  banaan €2 

Calipo   €2         het ijs is niet huisbereid 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Babyborrel tot Bedrijfs-Event, 

een BBQ aan huis of een Vergadering 

altijd lekker, verzorgd! 

Heb je iets speciaals in gedachten?  

Stuur een mailtje of spring even binnen, 

dan maken we een offerte op maat! 

 



Aanvulling 

Verse sinaasappelsap 0,5L. €5  -  Verse Gemberlimonade 0,5L. €9 

Witte of Rode Wijn €7  -  Cava  €10  -  Prosecco  €8 

Donut €1,5  -  Mini koffiekoek €1  -  Mini broodje €1  -  Croissant  €1,5 
 

Tip!    Kijk eens bij de dessertjes… 

Standaard     1p. €27     2p. €48                   

Chocomelk – vers fruitsap – thee – 3 Mini broodjes – 1 baguette 

3 mini koffiekoekjes - roerei – beleg – jonge kaas – hesp  

oud Brugge kaas – gerookte ham – gerookte zalm – brie - Nutella 

ambachtelijke confituur van den TriXx – honing – boter 

gebak - Griekse yoghurt – homemade granola – vers fruit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner     

1p.  €20 

verse sinaas – thee – yoghurt 

spiegelei – 3 broodjes - boter 

2 mini koffiekoekjes - Nutella  

kaas – hesp – vleessla - confituur 

 

Kinderontbijt 
1p.  €14 

Cecemel of Fristi 

1 koffiekoek - donut 

Yoghurt met fruit 

2 mini sandwino 

Nutella – kaas 

stuk fruit  

snoepje 

 

 

Gezonde start  
min. 2p.  €60  - 3p. €90 

thee – verse sinaas  donkere broodjes 

fruit – yoghurt - zakje granola (150gr) 

havermoutpannenkoekjes  
multi-granen croissant 

spiegelei - tomaat mozzarella  

homemade confituur 

kaas – hesp – boter – honing 

Bambino 
1p.   €10 

Cecemel 

kaas 

Nutella  

1 koffiekoek  

donut  

2 mini sandwino €2 binnen  5 km   

€5 binnen  10km    Levering mogelijk! 

€10 binnen 15km 



Hapjes   € 2,7 p.st. 

-  Mini quiche zalm 

-  Mini quiche spek geitekaas 

-  Mini quiche ham en prei 

-  Tartaar van zalm 

-  Gerookte forel met appel 

-  Gevulde champignon 3st. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hapjes  € 1.7 p.st. 

-  Gazpacho (koud soepje)  

-  Spiesje tomaat mozzarela  

-  Quinoa met fijne groentjes  

-  Lookbroodje met kaas  

-  Pasta - feta – zongedroogde tomaat 

    rode  ui – olijven  

-  Feta - rode ui – paprika –kruidenolie  

-  Spiesje It. ham – zontomaat 

-  Spiesje It. Ham – meloen 

-  Paté met confijt 

Rauwe groenten en dipsausjes  6p. €15  
   

Tortillachips met pittige dip    6p. €10 

van de chips tot de dips, volledig homemade 
 

Toastjes, grisini en dips   6p.  €10 

  3 soorten dips - krabsla – paprikatapenade – kipcurry - enz.  
 

Tapasbordje   +-8p. €16 

  kaasblokjes, tomaat mozzarella, olijven, ansjovisfilets,  
  chorizo, gerookte ham en prikkers  
 

Hapjes bordje    5p.  €10 per bordje 

-  Gehaktballetjes met pittig sausje 
-  Kippenspiesje met currydip 

Hapjes   € 2,2 p.st 

-  Tomaat garnaal  

-  Mini quiche (veggie)  

-  Aardappelsla – chorizo 

-  Aardappelsla - It. ham – geitenkaas 

-  Couscous - fijne groenten – scampi 

-  Scampi met frisse groentesalsa 

-  Broodrolletje zalm en tartaar (2st) 

-  Wrap met geitenkaas, en spek (2st) 

-  Homemade worstenbroodje 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini broodjes 

Basic   €1,6 

zachte broodjes, simpel belegd met weinig groenten 

kaas – hesp – kipcurry – vleessla – aardappelsla – enz. 

Voordeel van de zachte broodjes is dat ze lang bewaren 

deLuxe   €1,9 

smakelijke krokante mini broodjes  

met fijner beleg en groenten 

gerookte zalm – geitenkaas – mozzarella - kippetje 

oude kaas - gerookte ham - enz. 

Wraps    €1,2 p.st.   per 5 st.  bestellen van elke soort 

kan als hapje of bij een broodjesmix 

-  kip - paprikaspread - cresson - komkommer - rode ui 

-  geitenkaas - honingdressing - cresson - komkommer - spek 

-  kruidenkaas - gerookte zalm - cresson - rode ui 

-  cocktailsaus - kip - ananas - sla - ei - tomaat 

-  geitenkaas - rucola - grillgroenten - zontomaten 

 

Tartines   €3 p.st. Vanaf 6st. 

Dikke sneden smaakvol, artisanaal 

boerenbrood, echt lekker! 

Open belegd 

Baguette   €2,4 p.st. 

Mini broodje   €1,9 p.st. 

Feestelijke presentatie  

maar niet ideaal om een tijdje te laten staan 

 

INFO 

Onze broodjes worden gevarieerd belegd, rekening houdend met een goede balans  

tussen vis, vlees,vegetarisch en uiteraard jouw wensen. 

Alles kan geleverd worden in cateringdozen of op plateaus. Waarborg €5 per plateau 
 

Keuze stress?  

Voor mini broodjes mag je een stuk of 4 à 5 rekenen per persoon. 

 



 

 

 

 

 

 
 

Groentebuffet   €8 p.p. 

sla – tomaat – komkommer – wortel - koolsla – tabouleh – pastasla - aardappelsla 

Basis buffet   €22 p.p. 

rosbief - gebraad – tomaat garnaal – gevuld eitje – zalm belle-vue met citroen – kipspiesje – hesp –  

paté - aardappelsla – sla – wortel – boontjes – koolsla – tomaat – komkommer – broccoli 

afgewerkt met radijs, fruit, asperge en scheuten 

2 mini broodjes, kruidendressing, boter en aïoli inbegrepen 

Luxe buffet   €29 p.p. 

basis buffet + 

gerookte ham met meloen – gerookte zalm – gerookte forel – buffelmozzarella 

Alleen een aanvulling nodig op je eigen feestmaal? Dat kan! 

Alle groenten zijn in aparte hoeveelheden te verkrijgen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrekenen 

Afhalen 

Cash – payconiq – Bankcontact – Kredietkaart 

Kadobon – Maaltijdcheque (niet van sodexo) 

Online besteld? 

betaal onmiddellijk met payconiq  

door de qr-code te scannen  

of bij afhaling naar keuze. 

Overschrijving 

KBC  BE80 7350 4224 2777 

graag enkel bij facturen 

Industrieweg 70 – 2260 WESTERLO (Heultje) 

info@trixx.be  –  016 90 66 14  –  www.trixx.be 

Openingsuren 

Maandag - Dinsdag 

9u.  tot  14u. 
Woensdag – Donderdag – Vrijdag 

9u.  tot  19u. 
Zaterdag – Zondag 

en buiten de openingsuren 

Catering  of  Ontbijtmanden 

Verlof 

Vind je terug op de website 

Bestel op voorhand! 

Maak het voor jezelf en ons gemakkelijk!  

door op voorhand te bestellen. 

Online :  scan de qr-code  

                  30min. op voorhand voor afhaal 

                  2 uur op voorhand voor levering  

Mail : minimum 12u. op voorhand 

Telefoon : afhankelijk van de drukte 

Opgelet bij grote drukte, meestal tussen 11u30 en 12u15,  

is het niet mogelijk van de telefoon op te nemen. 

Wacht dan even en probeer opnieuw of bestel online. 

Levering      

Enkel voor bedrijven.  

Minstens 2 uur op voorhand bestellen met een 

minimum bedrag van €10, met voorkeur online . 

Betalen is het makkelijkst op de volgende manieren:  

Payconiq    graag onmiddellijk na de online bestelling  

            door de qr-code te scannen. 

Cash   bij levering, op voorhand klaarleggen,  

     graag gepast. 

Factuur  1x per maand maken we een factuur op met 

          het totaalbedrag, kosteloos boven de  €50.  

Buiten de industriezone Heultje – Hulshout  

is het niet mogelijk van warm te leveren. 

 


