Luilekker-ontbijt-op-zondag
Hierbij heb je de keuze tussen het “Alliance” en het “Healthy”-ontbijt.

“Alliance”-ontbijt











Verse fruitsla
Griekse yoghurt met rood fruit en home-made-granola
Croissant en mini-koffiekoekjes
2 verschillende confituurtjes en choco
Roomboter
Zachtgekookt eitje
Assortiment aan broodjes en luxe-brood
Schotel met kaas, brie, hesp, seranoham, zalm,
kruidenkaas, kipcurry en krabsalade
Dessertje (zoetigheden)
Vers fruitsap en thee

“Healthy”-ontbijt











Verse fruitsla
Sportyoghurt met fruit en home-made-granola
Crumble van havermout met appel
Zelfbereide confituur en choco
(zonder geraffineerde suikers)
Roomboter
Zachtgekookt eitje
Assortiment aan zelfgemaakt brood
(chia-, broccoli- haver/bananenbrood),
fjordbrood en crackers
Schotel met brie, feta, seranoham, kippenwit,
spread, tomaatje/mozarella,
zelfgemaakte kipcurry en makreelsalade
Havermoutpannenkoekjes met blauwe bessen
en agavesiroop
Vers fruitsap en thee

Dit ontbijt is verkrijgbaar aan 25€ / persoon
Kijk ook nog even verder naar de praktische informatie aub.

Mini-ontbijt
Hierbij heb je de keuze tussen het “Alliance-mini” en het “Healthy-mini”-ontbijt

“Alliance-mini”








Croissant
Confituur en boter
Wit-,donker- en rozijnenbrood
½ bagel
Kaas, hesp, vlees- en krabsalade
Omeletje met spek
Dessertje

“Healthy –mini”








Crumble van havermout en appel
Boter en zelfbereide confituur
Chia-, broccoli- en donker brood
Tomaatje/mozarella
Feta, seranoham, spread en
zelfgemaakte kipcurry
Omeletje met groentjes
Dessertje

Extra’s --- kunnen bijbesteld worden






Vers fruitsap 250ml --- 4,00€
Verse fruitsla --- 3,60€
Griekse yoghurt met rood fruit en
home-made-granola --- 4,70€
Zalm met kruidenkaas --- 5,40€
3 mini-pannenkoekjes --- 3,60€
Gewone met siroop
Havermout met agavesiroop

Dit ontbijt is verkrijgbaar aan 14€ / persoon
Kijk ook nog even verder naar de praktische informatie aub

“Alliance-kids”-ontbijt
Hierbij heb je de keuze tussen het “kids-deluxe” en het “kids-mini”-ontbijt

Kids-deluxe











Verse fruitsla
Griekse yoghurt met rood fruit en home-made-granola
Mini-croissant, mini-koffiekoekjes, mini-donuts
Confituurtje en choco
Roomboter
Zachtgekookt eitje
Assortiment broodjes
Schotel met kaas, hesp, kippenwit, brie, krabsalade
Dessertje
Vers fruitsap en chocomelk

Kids-mini







Mini-croissant en mini-koffiekoekjes
Confituurtje, choco en boter
2 sandwiches en 2 pistoletjes
Kaas en hesp
Zachtgekookt eitje
Dessertje

Extra’s --- kunnen bijbesteld worden
Zie keuze bij “Mini-ontbijten”

Het “kids-deluxe”-ontbijt is verkrijgbaar aan 17€ / kind
Het “kids-mini”-ontbijt is verkrijgbaar aan 10€ / kind
Kijk ook nog even naar de praktische informatie aub

“Brunchbox”
Deze box kan bijbesteld worden om van het ontbijt een uitgebreide brunch te maken

Inhoud van de box :






2 soepjes
Keuze uit tomatensoep of erwtensoep
Quiche om te delen
Keuze uit quiche Lorraine of witloofquiche met appeltjes
Lookbroodje om te delen
Pasta-salade om te delen
Keuze uit kip of zalm
Groentensalade om te delen

Deze box is verkrijgbaar aan 22€ / 2 personen !!!
Kijk ook nog even naar de praktische informatie aub

“Bubbels”
Kleine fles cava 37,5cl --- 7,50€
Grote fles cava --- 15,00€
Grote fles Prosecco --- 25,00€

Praktische informatie
Onze ontbijten zijn enkel op zondagochtend verkrijgbaar.
En dienen op onderstaand adres afgehaald te worden.
Leveren lukt ons, om organisatorische redenen, helaas niet.
We ontvangen uw bestelling graag ten laatste op donderdagavond.
De prijzen van de ontbijten staan vermeld per persoon. Wanneer u besteld voor 2 personen (of een
veelvoud daarvan) dan wordt het ontbijt voor 2 in 1 box verpakt. Een ontbijt voor 3 personen is dus een box
voor 2 en een box voor 1. Heeft u specifieke wensen omtrent de indeling / verpakking? Laat het ons weten.

Gelieve uw bestelling door te mailen naar info@alliance-westerlo.be.
Mogen we vriendelijk vragen om geen andere kanalen (sms, facebook, messenger, instagram, whatsapp,..)
te gebruiken om bestellingen door te geven aub. Dit om misverstanden te vermijden. Onze dank!

Uw ontbijtjes staan op zondagochtend vanaf 8u klaar.
U mag ze uithalen tussen 8 en 10u, zoals het u best past.
Betalen kan ter plaatse met cash of bancontact
We kiezen ervoor om onze ontbijt- en brunchboxen in recycleerbare materialen te verpakken, met een
minimaal gebruik aan plastiek (verpakkingen van palmsuikerriet, gerecycleerd papier en karton, PET).
Het zou leuk zijn indien u ze na gebruik correct sorteert. Dank u wel!

Hartelijk dank voor uw interesse!
Vanwege het ganse Alliance-team

Alliance
Boerenkrijglaan 53 2260 Westerlo
014/75.45.20
info@alliance-westerlo.be www.alliance-westerlo.be
maatschappelijke zetel :
Bergstraat 42 2230 Ramsel

BE0731 897 266

