
Assortiment vergaderingen & recepties 

TAKE OUT !!! GELIEVE 24 UUR VOORAF TE BESTELLEN !!!

Knabbel & Babbel Dam
Méér dan een broodje ...

• LUXE GRANDE BROODJES    2,65€ / stuk

schotel of mand met luxe belegde broodjes wit/bruin 19 cm 
open of gesloten belegd
sandwiches zacht gesloten belegd
luxe beleg zoals onze specialiteiten broodjes koud en onze verfijnde broodjes
carpaccio, tom mozzarella pesto, brie, honing, spek, gerookte zalm, kruidenkaas, enz…

• SCHOTEL WRAPS (in een meervoud van 6 te bestellen)  1,65€ / stuk

fris gevulde wraps 10 cm met een diverse vulling van vis, 
vlees, kip, veggie met groentjes
kan ook op schotels gemengd worden met assortiment broodjes

• ASSORTIMENT SLANKE VEGGIE LIJN   2,20€ / stuk

schotel met krokant gebakken meer granen broodjes gesloten 14 cm
veggie beleg en kaas met frisse groentjes en aan gepaste dressings en pesto's
(geen gevogelte, geen vlees, geen vis)

• PRESTIGE ASSORTIMENT (topper)    1,75€ / stuk

schotel met kleine broodjes en ciabatta's met graantjes 
en zaadjes wit/ bruin gesloten belegd
mengeling met smos en zonder smos gegarneerd met rauwkost, 
witloof, radijsjes en tomate cerise

• VERRASSINGSBROOD MINI SANDWICHES ROND 37€ / brood 
(2 dagen voor levering te bestellen)   

uitgehold rond volkoren brood met deksel gevuld met 25 stuks mini sandwiches
belegd met klassiek beleg met smos en zonder smos mengeling

• VERRASSINGSBROOD MINI CIABATTA'S RECHTHOEKIG  40€ / brood
( 2 dagen voor levering te bestellen) 

uitgehold rechthoekig houthakkers brood met deksel gevuld 
met 25 stuks mini ciabatta's
belegd met klassiek beleg met smos en zonder smos mengeling

• LEPELHAPJES SPIESJES MINI WRAPS    1,85€ / stuk
(met een meervoud van 6 stuks te bestellen)   

zoals spiesje tomaat, mozzarella, basilicum
zoals spiesje feta kaas, olijfje, paprika
zoals lepelhapje scampi, curry
zoals wrap gerookte zalm kruidenkaas enz…

• ASSORTIMENT CLASSIC MINI KOFFIE KOEKJES  0,95€ / stuk

mand met mengeling mini croissants,
chocolade broodjes, rozijnen koekjes vers af gebakken

• ASSORTIMENT LUXE MINI KOFFIE KOEKJES  1,10€ / stuk

mand met mengeling luxe mini koffie koekjes
fruit, pudding, pecanoten, kaneel enz… vers af gebakken

• ASSORTIMENT GRANDE KOFFIEKOEKEN  1,30€ / stuk

mand met mengeling grande koffiekoeken vers af gebakken
boter croissant, ronde rozijnen koek en chocolade broodje

• DESSERT SCHOTEL (8 a 10 personen)   25€ / schotel
schotel met 25 stuks mini dessertjes
zoals, mini éclairs, bavarois, javanais, soesjes, enz….

!!!!! Al onze broodjes , hapjes en dessertjes worden vakkundig gemaakt en gegarneerd, 
verpakt in bakken of doorkijkfolie op plateau's of in manden.

Gelieve onze manden, bakken en plateau's zo snel mogelijk netjes terug te bezorgen zodat wij geen 

borg voorverpakkings materiaal hoeven aan te rekenen.

Dank voor uw begrip.

Maandag • dinsdag • woensdag • donderdag • vrijdag van 7u tot 16u30
WE & feestdagen gesloten • werken wel, maar uitsluitend op bestelling

BESTEL ONLINE
www.knabbel-babbeldam.be


