
Buffetten & ontbijtmanden 

www.painduvie.be 

Ontbijten ter plaatse , thuis, op kantoor, etc. 

Levering gratis te Aalter! 

Formule 

• 1 glas vers geperst sinaasappelsap 

• 1 koffie* of thee naar keuze 

• 3 mini ontbijtkoeken (croissant, chocoladekoek, ronde suisse) 

• 4 soorten mini broodjes met 3 soorten beleg (kaas, 

hesp, gerookte zalm+Boursin)  

• een eitje naar keuze (omelet, roerei of gekookt eitje) 

• Verse fruitsalade van het huis. 

 

Supplementen 

• glas bubbels (cava) ….€3 per pers. 

• extra beleg naar keuze  ….€1 per pers. 

• Cappuccino of Latté Macciatto ipv koffie + €0,50/pers. 

Ontbijt (mand) “ Pain du vie ”  €14 per pers. 

Stationsstraat 123, 9880 Aalter 

+32(0)9/ 2863741 of +32(0)493/292871 

broodjes@painduvie.be 

www.painduvie.be 

Btw BE0700.846.279 
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Verrassend ontbijt of broodjesbuffet bestellen 

De dag inzetten met een heerlijk ontbijt, lunchen met belegde 

broodjes of met een plateau rijkelijk gevulde wraps?  

Voor elk moment van de dag kan je bij ons een buffet bestellen. 

Een vergadering, receptie, feest of ander evenement?                  

Een buffet bestellen is altijd een voltreffer.  

Vanaf 4 personen stellen wij voor u al een royale broodjesmand 

samen.  

Plaats je bestelling minimum 1 dag op voorhand en wij 

zorgen voor een smaakfestijn! 

*voor een buffet op vrijdag of weekend graag bestellen 

voor donderdag 13u. aub!!  

Wil je je eigen assortiment viennoiserie of belegde broodjes samen-

stellen? Dat kan!  

* speciale broodjes (glutenvrij, ..) op aanvraag mogelijk!  

Contacteer ons en wij helpen je graag verder.  

U kan afhalen of laten leveren. 

Leveren in Aalter en omgeving zijn gratis (straal van 10km)  

Er wordt een waarborg gevraagd voor de plateau €10 of man-

den €15 dit wordt terugbetaald bij terugbrengen!  

 1. PAIN DU VIE (4 broodjes per persoon)              € 5,00 pp   

 

Een mix van 4 (*) zachte mini broodjes:  

sandwichbroodje, een volkorenbroodje, wit broodje met een topping 

van tarwe en een sesambroodje. 

Royaal belegd met beleg (**) uit ons broodjesgamma naar keuze.  

Voorzien van een royaal groenten garnituur.  

(*) extra broodjes mogelijk aan  €1,25/stuk 

( **) Kaas, hesp, preparé, vleessalade, tonijnsalade, kipcurry, enz.. 

 

  2. PAIN DU VIE luxe beleg (4 broodjes per persoon)      €7,00 pp 

luxe beleg (gerookte zalm, geitje, honey brie, Italiaanse ham, gar-

naalsalade, enz..) 

Buffeten 

3. WRAPS                                                                     €5,50 pp 

Versneden wraps, keuze uit ons wraps assortiment. 

1 wrap per persoon, deze wordt versneden in 4 porties. 

indien u er meer wenst per persoon is dit mogelijk! 

4. PAIN 50/50           Mand met halve belegde broodjes. 

(Aanbevolen = 1 ½ broodje /pers.) 

 Keuze uit ons volledig aanbod belegde broodjes  

  Prijs = prijs aanbod belegde broodjes.  


