Bestellijst De Pic Nic

Bestel online via www.depicnic.be
Email: info@depicnic.be

Gratis levering vanaf 1 broodje in Oudenaarde, Zingem, Gavere,
Nazareth en Kruishoutem.

Gelieve steeds uw bestelling te plaatsen voor 10 u, gratis levering voor de middag.

Surf naar www.depicnic.be voor onze dagelijks nieuwe suggesties!
Woonplaats:
Telefoonnr:
Leveringsdatum:
Factuur/cash:

(Bedrijfs)naam:
contactpersoon:
Bezorg adres:
Postcode:

Belegde broodjes (los per stuk verpakt)

prijs p/st.

Baguette wit
27 cm

Baguette fitness
27 cm + 0,40

Rond bruin
ovenbroodje
- € 0,30

Xl wit + € 1,10

Xl fitness
+ € 1,20

Sandwich
- € 1,00

Baguette wit
27 cm

Baguette fitness
27 cm + 0,40

Rond bruin
ovenbroodje
- € 0,30

Xl wit + € 1,10

Xl fitness
+ € 1,20

Sandwich
- € 1,00

Specialiteiten
Crispy chicken bacon, met spek, gedroogde ui en gerookte bbq-saus
Chicken Parmezaan, met tomatentapenade, rucola en gegrilde kip
Gegrilde chorizo & kip, met chorizomayonaise, pijnboompitten en groentjes
Bicky prepare, met bickysaus, gedroogde ui, augurk, tomaat en sla
Pretalia, met prepare, pesto, tom.tapenade, rucola en parmezaan
Scampi tomaat-basilicum, met zongedroogde tomaat, rucola, parmezaan,…
Gemarineerde zalm, met groene kruiden, platte kaas, grany smith en groentjes
Tonijn nicoise, met ansjovis, kappertjes, olijven,…
Brie en gegrilde chorizo, met chorizomayonaise en groentjes
Brie, gebakken appel, walnoot, luikse siroop, tomaat en sla
Carpaccio Pic Nic, met groene pesto, pijnboompitten, zongedroogde tom,…
Mozzarella basilicum, met basilicummayonaise, serranoham, sud'n'sol,…

Onze klassiekers
Jonge kaas, met honingmosterdsaus en groentjes
Hesp, met mayonaise en groentjes
Smos, met kaas, hesp, mayonaise en groentjes
Hawai, met kaas, hesp, verse ananas, huisgemaakte cocktail en groentjes
Rosbief bearnaise, huisgebakken, met groentjes
Prepare, met verse ui, mayonaise en groentjes
Martino klassiek, met ansjovis, martinosaus, verse ui, augurk en ei
Martino met groentjes
Pita pikant, met groentjes
Gemarineerde kip, met curry-mangosaus en groentjes
Kip andalouse, met groentjes
Kip curry, met verse ananas en groentjes

€ 4,60
€ 4,50
€ 4,60
€ 3,80
€ 4,30
€ 4,60
€ 4,90
€ 3,90
€ 4,50
€ 4,00
€ 4,50
€ 4,70
prijs p/st.

€ 3,20
€ 3,30
€ 3,60
€ 3,90
€ 4,40
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,70
€ 3,50
€ 4,20
€ 4,10
€ 3,50

Onze klassiekers

prijs p/st.

Chicken run, met curry-pesto, appel, gebakken spek en groentjes
Gegrilde boulet, met Bickysaus, gedroogde ui en groentjes
Brie, met honing, walnoten en groentjes
Brie, met appel, rozijnen en groentjes
Brie & Bacon, met tom.tapenade, rucola en pijnboompitten
Boursin, met tuinkruiden en groentjes
Eiersalade, met bieslook en groentjes
Italiano, met mozzarella, pesto, tom.tapenade, pijnboomptten en rucola
Italiano met serrannoham
Tonijnsalade, huisgemaakt met groentjes
Tonijnsalade cocktail, met verse ananas, cocktailsaus en groentjes
Tonijtino, met ansjovis, martinosaus, verse ui, augurk en ei
Tonijntino met groentjes
Krabsalade, met groentjes
Gerookte zalm, met kruidenkaas, verse ui en groentjes
Gerookte zalm, met huisgemaakte cocktail, verse ui en groentjes
Gezond, met pesto en groentjes van de dag
Tartaar van tomaat, met parmezaan, pijnboompit, rucola en balsamico
Broodje zonder beleg
Basisgroenten: Tomaat, komkommer, wortel, sla en ei.

Pasta's, met huisgemaakte sauzen

prijs p/st.

Emmental

Baguette wit
27 cm

Rond bruin
Baguette fitness
ovenbroodje
27 cm + 0,40
€ 0,30

- Xl wit + € 1,10

Xl fitness
+ € 1,20

€ 4,50
€ 4,10
€ 3,70
€ 3,90
€ 4,50
€ 3,80
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,50
€ 3,50
€ 3,90
€ 3,50
€ 3,70
€ 3,80
€ 5,00
€ 5,00
€ 3,30
€ 4,10
€ 0,80

Parmezaan

Huisgemaakte soep
prijs p/st.

Champignon, prei en ham
Ham en kaas
Bolognaise
Pesto, Parmezaan, sud'n'sol, rucola
Pesto, spek, Parmezaan, sud'n'sol, rucola
Chicken tomato, met tom.tapenade, Parmezaan,…
4 Kazen
Mamma mia, met 4 kazensaus en bolognaise
Huisgemaakte lasagne met ham
Huisgemaakte moussaka
Pastabuffet, 3 soorten pasta's, in bain marie, met brood,
boter, borden,…Prijs p.p. 48 uur op voorhand te bestellen

€ 8,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 8,50
€ 9,25
€ 9,50
€ 7,00
€ 7,50
€ 8,00
€ 9,00
€ 13,00

Sandwich
- € 1,00

Verse dagsoep beker
Verse dagsoep 0,50 liter
Verse dagsoep 1 liter
Tomatensoep beker
Tomatensoep 0,50 liter
Tomatensoep 1 liter

aantal

€ 2,50
€ 3,00
€ 4,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 4,50

Wenst u dagelijks een levering van verse soep
op uw bedrijf, met een gratis bain marie om de
soep warm te houden? Vraag ernaar.

Salades (Met bestek en bieslookdressing apart)

Prijs/st

Met wit brood Met bruin brood

Standaardgroenten slaatjes: tomaat, wortel, komkommer, salade, paprika, bonen, courgette, rucola
Gezond, met verschillende groentjes van de dag
€ 6,50
Brie, met walnoot, druiven, rozijnen en honing
€ 8,00
Scampi's met pesto, parmezaan, sud'n'sol en pijnboompitten
€ 9,50
Gegrilde kip, met verse ananas en curry-mangosaus
€ 8,50
Gegrilde kip, met tom.tapenade, parmezaan en basilicum
€ 9,00
Gerookte zalm, met boursin, fijne kruiden en verse ui
€ 10,00
Huisgemaakte tonijnsalade, met verse ananas en cocktailsaus
€ 9,00
Americain, met kappertjes, augurk, zilveruitjes en verse ui
€ 9,00
Tomaat-mozzarella, met tom.tapenda en basilicummayonaise
€ 9,00
Gegrilde boulet, met gedroogde ui en bickysaus
€ 9,00

Pastasalades (Met bestek)

Prijs/st

Met wit brood Met bruin brood

Standaardgroenten slaatjes: tomaat, wortel, komkommer, salade, paprika, bonen, courgette, rucola
Veggie, met bieslookdressing en verse groentjes van de dag
€ 8,00
Chicken curry, met appel, currypesto en verse ananas
€ 8,00
Kip & tomaat, met Parmezaan, sud'n'sol, basilicum en pijnboompit
€ 8,50
Ham, met honing en mosterdsaus
€ 8,50
Zalmreepjes, met verse tuinkruiden, limoen en platte kaas
€ 9,50
Scampi curry, met verse ananas en currysaus
€ 9,00
Scampi pesto, met Parmezaan, zong.tomaat en basilicum
€ 9,00

Snacks en panini

Prijs/st

Broodje mexicano, met mayonaise en groentjes
Panini Brussels, met boulet, verse ui, martinosaus en mozzarella
Panini Italiano, met groene pesto, tom.tapenade, rucola en mozzarella
Panini serrano, met mozzarella, pijnboompitten, tapenade en rucola
Panini kaas & hesp
Panini hawai, met kaas, hesp, verse ananas en cocktail
Panini mexicano, met bicky-saus, bicky-ui en mozzarella
Worstenbroodje
Worstenbroodje met kaas

€ 4,50
€ 5,50
€ 5,00
€ 5,50
€ 4,00
€ 4,50
€ 4,70
€ 2,20
€ 2,70

Dranken

Prijs/st

Coca Cola 33 cl
Coca Cola 50 cl
Coca zero 33 cl
Coca zero 50 cl
Ice Tea 33 cl
Ice Tea 50 cl
Fanta 33 cl
Fanta 50 cl
Plat water 50 cl
Bruisend water 50 cl

€ 1,50
€ 2,00
€ 1,50
€ 2,00
€ 1,50
€ 2,00
€ 1,50
€ 2,00
€ 1,50
€ 1,50

Aantal

Aantal

Koeken en dessertjes
Chocoladekoek
Croissant
Muffin met nutella
Huisgebakken rijsttaartje
Tiramisu met speculoos
Chocolademousse
Dessertbuffet, vanaf 10 pers, 8 soorten, gelieve
48 uur op voorhand te bestellen
Ontbijtbuffet, vanaf 10 pers, gelieve 48 uur op
voorhand te bestellen

Prijs/st

€ 1,10
€ 1,10
€ 2,20
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 12,00
€ 14,00

Aantal

Lunchformules, vergaderbroodjes,…

Prijs/stuk

Aantal stuk

(Steeds 24 u op voorhand te bestellen)
Basis mix, met kaas, hesp, tonijn, afgewerkt met groentjes en saus
Mix mini broodjes, assortiment basis en luxe broodjes
Luxe mini broodjes, met scampi's, zalm, rosbief,…afgewerkt met groentjes en saus
Mini wrap, met feta, chorizo, scampi's,…
Assortiment mini dessertjes, per stuk
Feestformule, 1 hapje, 2 wrap, 2 mini broodjes en 1 mini dessertjes p.p., prijs per persoon.
Slaatjesformule, assortiment van 3 mini (pasta)slaatjes p.p., prijs per persoon.

Ontbijtmanden(Steeds 24 u op voorhand te bestellen)
Frans klassiek,met koffiekoeken, Frans stokbrood, fruitsap,…
Ontbijt De Pic Nic, met vers fruitsap, uitgebreide charcuterie en kaasschotel,..
Hartig ontbijt, voor de stevige ontbijters
Kinderontbijt, in themadoos, met kindersurprise, mini-koffiekoek, babybel,…
Ontbijtbuffet, vanaf 10 pers, gelieve 48 uur op voorhand te bestellen

€ 1,30
€ 1,60
€ 2,00
€ 1,90
€ 2,50
€ 12,00
€ 10,00
Prijs p.p.

Aantal personen

€ 19,00
€ 28,00
€ 31,00
€ 14,00
€ 14,00

Geleverd aan huis, in Oost en West-Vlaanderen,7/7.
Themamanden voor Nieuwjaar, Moederdag, Vaderdag, Valentijn,…
Wanneer?

Wij leveren elke werkdag van tussen 10 u 30 en 12 u.
Bestellingen moeten geplaatst worden voor 10 uur, voor levering dezelfde dag.
In het weekend en op feestdagen leveren wij ook mini broodjes en ontbijtmanden, mits bestellingen hiervoor uiterlijk 24 u op voorhand geplaatst worden.

Waar?

Wij leveren gratis in Oudenaarde, Zingem, Gavere, Nazareth en Kruishoutem.(Mini broodjes en ontbijtmanden in heel Oost en West-Vlaanderen)

Betalen?

U kunt contant bij onze bezorger afrekenen, graag zo gepast mogelijk betalen.
Ook is het mogelijk om de bestelling op rekening te laten zetten. Aan het einde van de maand ontvangt u dan een factuur.

Buffetvorm?

Indien gewenst kunnen we onze producten ook in buffetvorm aanbieden op luxe schalen.
Ook kunt u bord, mes en vork bij ons regelen, hiervoor vragen wij 0,75 euro per persoon, dit mag dan uiteraard ongewassen retour.
Voor meer info omtrent buffetten of andere catering producten, bezoek onze website of neem contact met ons op.

Bestellen?

Gelieve uw bestelling te plaatsen via www.depicnic.be

