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ONTBIJT

STANDAARD ONTBIJT
assortiment broodjes en koffiekoeken - charcuterieën -
huisgemaakte confituren, choco- & speculoospasta -
stukje fruit - yoghurt - vers fruitsap - red love appelsap -
koffie of thee - roerei met spek of zachtgekookt eitje
1 pers.: €25,00 / 2 pers.: €40,00 / 3 pers.: €65,00

LUXE ONTBIJT
assortiment broodjes en koffiekoeken - charcuterieën -
huisgemaakte confiture, choco- & speculoospasta -
gerookte zalm met dille en roze peper - verse fruitsla -
Griekse yoghurt met bosbessen en huisgemaakte
granola - flesje cava - vers fruitsap - red love appelsap
- koffie of thee - roerei met spek of zachtgekookt eitje of
egg muffins
1 pers.: €35,00 / 2 pers.: €55,00 / 3 pers.: €85,00

TRENDY ONTBIJT 
assortiment broodjes en koffiekoeken - charcuterieën -
huisgemaakte confiture, choco- & speculoospasta -
gerookte zalm met dille en avocado - verse fruitsla -
Griekse yoghurt met bosbessen en huisgemaakte
granola - bananenbrood - chiapudding met mango -
vers fruitsap - red love appelsap - koffie of thee - roerei
met spek of zachtgekookt eitje of egg muffins
1 pers.: €45,00 / 2 pers.: €60,00 / 3 pers.: €95,00
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KIDS ONTBIJT
drie minibroodjes - croissant of chocolade koek- kaas,
salami, hesp & babybel - huisgemaakte confituur &
chocopasta - zachtgekookt eitje - hagelslag - stukje fruit
- vers fruitsap of appelsap - fristi of cecemel  verrassing
€15,00 per kind

APERO

ANTIPASTI
Italiaanse kazen en vleeswaren - 2 soorten tapenades -
gegrilde groenten - burrata/tomaat - Italiaanse
gehaktballen - grissini met pancetta - olijven -
zongedroogde tomaten- gevulde pepers - gamba’s -
bruschetta salade - brood
€45,00 per plank

TAPAS
Spaanse kazen en vleeswaren - aioli - pan con tomate -
gazpacho- quesadilla met chorizo - Spaanse tortilla -
olijven - groene asperge met spek - Spaanse pepers -
scampi pil pil - pimentos de padron - brood
€55,00 per plank

Tip: één plank is ideaal voor twee personen als
avondmaal of vier tot zes personen als apéro. We vragen
een waarborg voor de plank bij reservatie.
.
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caprese met parmaham
couscous met zoete aardappel, jonge spinazie,
groene appel, walnoot & geitenkaas
pesto, tonijn, zongedroogde tomaat, olijf en kappertjes

fles rosé wijn: €10,00
home made pink lemonade (330ml): €5,00 
home made ice tea (330ml): €5,00

PICKNICK

PICKNICK BOX
pastasalade naar keuze - wrap met kip & avocado of
hummus veggie wrap - tapenade, grissini & olijven -
groentjes met hummus dip - nacho's met pittige salsa -
home made bananenbrood - verse aardbeien
€18,50 per persoon (vanaf min. 2 personen)

Pastasalades:

Vul jouw picknick box aan met een fris drankje:

De picknick box is eenvoudig mee te nemen tijdens een
wandeling of fietstocht. De box is voorzien van glazen,
bestek en borden. 

.
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ZOET

SWEET BOX
witte chocolade brownie wafels - red velvet chip cookies
- peanut butter brownies - marshmallows - salted
caramel popcorn - pecan pie popcorn - carrot cake -
assortiment zoete en zure snoepjes - chocolade
aardbeien - assortiment macarons
€17,50 per persoon (vanaf min. 2 personen)  

BRUNCH

Enkele keren per jaar, op feestdagen en/of speciale
gelegenheden, organiseren we een themabrunch met
seizoensgebonden gerechten waar je de hele dag van
kan smullen. Houdt steeds de Facebook- & Instagram
pagina in de gaten voor meer info. 

HOME MADE

BANANENBROOD (4 STUKS): €6,00
BROWNIE WAFELS (10 STUKS): €8,00µ
GRANOLA: €3,00
POT CHOCOPASTA: €5,00
POT SPECULOOSPASTA: €5,00
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CADEAUBON
U kan een cadeaubon bestelling ter waarde van een
bedrag naar keuze of ter waard van een product naar
keuze. Een cadeaubon is één jaar geldig. 

VERWENPAKKET
Wil je iemand in de bloemetjes zetten of zelf lekker
smullen van onze huisgemaakte- & streekproducten?
Informeer zeker eens naar de mogelijkheden om zelf je
eigen verwenpakket samen te stellen. 

OP MAAT
Heeft u iets te vieren? Of wilt u uw personeelsleden eens
in de watten leggen? Of wat dacht u van enkele
lekkernijen tijdens een vergadering? Eve'licious kan voor u
een offerte op maat uitwerken vanaf 10 personen. Neem
met ons contact op zodat we naargelang uw wensen een
persoonlijke en vrijblijvende offerte kunnen uitwerken.
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Fles cava (375ml): €7,50
Fles cava 5750ml): €15,00
Fles champagne Moët & Chandon (750ml): €50,00
Extra flesje vers fruitsap: €3,00
Extra flesje red love appelsal: €3,00

EXTRA’S
Maak jouw moment extra speciaal door het aan te
vullen met onderstaande lekkernijen:

BESTELVOORWAARDEN
We vragen u om min. drie dagen op voorhand te
reserveren. Een last-minute bestelling? Bel ons even en
vraag naar de beschikbaarheid.

Wenst u uw bestelling aan huis geleverd? Geen
probleem, levering is mogelijk mits supplement van
€5,00 (binnen een straal van 15km rondom Sint-
Truiden. Woont u buiten deze regio? Informeer dan
even naar de bijkomende leveringskosten. 

CONTACT
Website: www.evelicious.be
Facebook: Eve’licious
Instagram: evelicious.breakfast
Email: info@evelicious.be
Tel: 0471/74 96 30


