
Waarom kiezen voor brunch? 
 
Héél simpel, brunch staat voor gezelligheid, veel keuze en brengt 
mensen bij elkaar. 
 
Vergeet lunch, make it special en ga voor brunch. 

Lebrunch 
Catering formules.

Een meeting met collega’s, babyshower, verjaardag, vrijgezellen of 
trouwfeest? 

Met “Lebrunch for you” heb je altijd een reden tot vieren! 

In deze brochure vind je onze verschillende formules met enkele 
voorbeelden terug. 

Deze formules worden steeds aangepast volgens onze inspiratie’s 
en seizoensgebonden producten.  

Kies één van onderstaande formules en stuur een mailtje naar 
catering.lebrunch@gmail.com voor een gratis offerte.
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14€ PP.

Mogelijk vanaf 10 personen.

Tussen 09:00u & 13:00u

Je collega’s verwennen met een originele brunch? 
Start dan je dag met een heerlijke & voedzame brunch bowl. 

Salt or sweet, we’ve got everything you need!

Salty breakfast bowl: 
Kort gebakken zalm, linzen, kerstomaat, dille, rode ui, 
koriander, gepocheerd eitje, citroen dressing & labneh. 

Brunch  
for business.

vb: 

Sweet breakfast bowl: 
Banoffee bowl: kokos yoghurt met licht gezouten dadel karamel, 
banaan, blauwe bessen, overnight oats, homemade granola.



Brunch 
One meal to rule them all. 

25€ - 35€ PP.

Mogelijk vanaf 10 personen.

Tussen 10:30u & 13:00u

Onze brunch bestaat uit een mix van 7 verschillende 
gerechtjes met een drankje. 
 
Deze formule omvat alles wat je zoekt in een heerlijke brunch.

vb: 

Pancakes / American pancakes / hotcakes / French toast. 
Fruitbowl. 
Hartige salade. 
Frambozenlasagne / Moelleux brownie. 
Fluffy scrambled eggs. 
Tartare d’Anvers. 
Noorse gerookte zalm. 
Burrata met pompelmoes brulée. 
Ontbijtkoekjes. 
Fresh buns (pistolets). 
Cheese & charcuterie plate. 
Quiche / frittata 



Sweets 
& treats 

15€ - 25€ PP.

Mogelijk vanaf 10 personen.

Tussen 12:00u & 19:00u

 
Hieronder vind je enkele voorbeelden van het soort 
gerechtjes die je kan terugvinden in ons zoet assortiment. 
 

Pancakes. 
Brownie. 
Moelleux taart. 
Cheesecake. 
Eton mess. 
Exotic fruitsalade. 
Pastries 
Cinnamon rolls. 
… 



Brunch 
Salads.

19€ - 25€ PP.

Mogelijk vanaf 20 personen.

Wij voorzien naast onze brunch ook heerlijke salades. 
 
Deze formule bevat een mix van 4 verschillende salades. 
Hartig, zoet, gezond en voedzaam! 

vb: 

*Linzensalade met gerookte zalm, kappertjes, rode ui, zwarte 
olijven, feta, granaatappel, dille, citroen-mosterd dressing. 
 
*Mediterrane couscous met gemarineerde groentjes, 
geroosterde kikkererwtjes en lamsgehaktballetjes + labneh. 
 
*Frisse Oosterse noodle salade, kip gemarineerd in ketjap, 
mango, komkommer, paprika, rode kool, granaatappel, lente 
ui + frisse limoendressing. 
 
*Tomaat - burrata salade, bulgur, gepelde tomaatjes, 
basilicum, zwarte olijven, pompelmoes brulée & salsa verde. 
 
….



Niet gevonden wat je zocht? 
 
Wij voorzien ook brunch catering op maat. 
 
Stuur gerust een mailtje naar catering.lebrunch@gmail.com met 
jullie vragen en wensen. 

Lebrunch.

op maat.
Brunch
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