
 
 

Kinder ontbijt Standaard ontbijt Cava ontbijt Champagne ontbijt 
 chocolademelk  

of fristi 
1 croissant 
1 sandwich 
cornflakes  
hagelslag 

petit gervais 
boter – confituur - choco 
fles kinderchampagne 

  
  
  

 
 

 €15 voor 1 kind 
enkel in combinatie met 

ander ontbijt 
(max. 4 kinderen) 

vers fruitsap 
verse chocolademelk 

 infusiethee 
assortiment mini 

ontbijtkoekjes 
assortiment mini broodjes 
kaas- en vleesschoteltje 

yoghurt 
peperkoek 
chocolade 

boter – confituur 
 choco -perensiroop 

  
€49 voor 2 personen 
extra persoon +€15 

(max +2 pers.) 

vers fruitsap 
verse chocolademelk 

infusiethee 
assortiment mini 

ontbijtkoekjes 
assortiment mini broodjes 
kaas- en vleesschoteltje 

yoghurt 
peperkoek 
chocolade 

boter – confituur 
 choco - perensiroop 

fles cava   
€63 voor 2 personen 
extra persoon +€15 

(max +2 pers.) 

vers fruitsap 
verse chocolademelk 

infusiethee 
assortiment mini 

ontbijtkoekjes 
assortiment mini broodjes 
kaas- en vleesschoteltje 

yoghurt 
peperkoek 
chocolade 

boter – confituur 
choco - perensiroop 

 fles champagne 
aardbeien 

bordje gerookte zalm   
€85 voor 2 personen 
extra persoon +€15 

(max +2 pers.) 
  

Healthy ontbijt Moederdag ontbijt Vaderdag ontbijt Valentijn ontbijt 
vers fruitsap 

melk 
infusiethee 

assortiment mini 
ontbijtkoekjes 

assortiment mini broodjes 
kaas- en vleesschoteltje 

yoghurt 
granola 

fruit 
cornflakes 

boter – confituur 
 choco –perensiroop 

vers fruit 
€65 voor 2 personen 

vers fruitsap 
verse chocolademelk 

 infusiethee 
assortiment mini 

ontbijtkoekjes 
assortiment mini broodjes 
kaas- en vleesschoteltje 

yoghurt 
peperkoek 
chocolade 

boter – confituur 
 choco - perensiroop 

roos, 
cava 
fruit 

€65 voor 2 personen 

vers fruitsap 
verse chocolademelk 

infusiethee 
assortiment mini 

ontbijtkoekjes 
assortiment mini broodjes 

aangepast kaas - en 
vleesschoteltje 

yoghurt 
peperkoek 
chocolade 

boter – confituur 
 choco -perensiroop 

2 trappisten  
€65 voor 2 personen  

 vers fruitsap 
verse chocolademelk 

 infusiethee 
assortiment mini 

ontbijtkoekjes 
assortiment mini broodjes 
kaas- en vleesschoteltje 

yoghurt 
peperkoek 
chocolade 

boter – confituur 
 choco - perensiroop 

cava,  
chocolade 

fruit 
€70 voor 2 personen 

 

Extraatjes 
  

Roos €3 
Krant €4 

Felicitatiekaartje gratis 
Boeketje bloemen €30 

Indien U zelf nog extra wensen hebt, 
aarzel zeker niet om deze met ons te delen. 

Al uw wensen proberen wij te vervullen, indien mogelijk. 
Wenst u zelf nog een extra cadeau bij te voegen, laat het ons weten. 

  
Dagelijks bezorgen wij diverse ontbijten bij u thuis, dit genot begint al bij €49/2p. 

Wij leveren tussen 7.00u en 13.00u, dus ook degenen die uitslapen kunnen met een heerlijk ontbijt gewekt worden. 
U kunt altijd een persoonlijke boodschap toevoegen. 

Ook  diabetici, vegetariërs of mensen met een ander dieet kunnen bij ons terecht mits een supplement van 20 euro.. 
Wij passen geheel naar uw wens onze ontbijten aan. 

Bestel uw ontbijtmanden minstens 1 dag op voorhand. 
Ontbijtmanden met een dieet of speciale wensen graag 1week op voorhand bestellen aub? 

Vervoersonkosten: Binnen een straal van 10 km leveren we gratis,  
Anders 50 cent per km. 


