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U verwacht prestaties van uw medewerkers? Zowel fysieke als
geestelijke arbeid vragen energie! Een goede maaltijd met pit,
creatief gepresenteerd met veel aandacht voor voedselveiligheid…
CADIX Food is uw betrouwbare partner. Wij leveren bij u op het
bedrijf, of wij beheren uw bedrijfskeuken. Lunchformules,
broodjes, salades, warme gerechten,… zowel voor de directie, de
bedienden als de arbeiders.

Bestel online
Uw lunch is een belangrijk onderdeel van je dag. Bij CADIX Food weten wij dat. We
vernieuwen ons assortiment continu om u elke dag een voedzame en lekkere
maaltijd te kunnen bezorgen.
Naast ons assortiment klassieke broodjes, besteld u bij ons wraps, bagels, superfood
salades, elke dag verse soep, warme maaltijden en veel meer. U besteld online per
bedrijf of individueel. U stuurt uw bestelling door voor 10.00u de dag van de levering
en krijgt deze geleverd tussen 11.00u en 12.00u bij u op kantoor.
Leveringen zijn gratis wanneer u voor minstens € 20 per vestiging besteld. Na het
plaatsen van uw bestelling krijgt u steeds een bevestiging zodat u zeker bent dat uw
lunch onderweg is.
Een account aanmaken doe je snel en makkelijk via www.cadixfood.be
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FORMULES VOOR BEDRIJVEN

DIRECTIE LUNCH
BROODJESLUNCH
Trendy Selection
Combinatie van wraps - bagels en broodjes specialiteiten. Mooi afgewerkt.
Broodjeslunch Specialiteiten
Een selectie uit ons assortiment broodjesspecialiteiten. (3 x 1/2 broodje)

€ 10.95
€ 9.75

Broodjeslunch broodmix gesloten (3st p/p)
3 gesloten stuks per persoon van een mix van broodsoorten met divers beleg

€ 12.00

Broodjeslunch broodmix gesloten (2st p/p)
2 gesloten stuks per persoon van een mix van broodsoorten met divers beleg

€ 10.00

Broodjeslunch broodmix open (3x half p/p)
3 halve stuks per persoon van een mix van broodsoorten open belegd

€ 9.20

Broodjeslunch piccolo gesloten 2st
2 piccolo per persoon

€ 6.50

Broodjeslunch piccolo open
3 x halve piccolo per persoon

€ 8.35

Open belegde piccolo luxe
Een zijde van een piccolo met luxe beleg

€ 3.50

Broodjeslunch piccolo gesloten 3st
3 piccolo per persoon
Alle prijzen zijn incl. 6% btw en per persoon

€ 10.00
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WRAPS&BAGELS LUNCHFORMULES
Wrap Assortiment 1,5 wraps p/p
Assortiment wraps op schotel gepresenteerd (3 x 1/2 wrap p/p)

€ 11.00

Wrap Assortiment 1 wrap p/p
Assortiment wraps op schotel gepresenteerd (2 x 1/2 wrap p/p)

€ 7.50

Bagel Assortiment 2 bagels p/p
Assortiment met divers luxe beleg - Mooi gepresenteerd

€ 12.00

Bagel Assortiment 1 bagel p/p
Assortiment met divers luxe beleg - Mooi gepresenteerd

€ 7.00

Wrap & Bagel Assortiment (1 wrap & 1 bagel p/p)
Assortiment bagels & wraps - Mooi gepresenteerd

€ 13.50

Alle prijzen zijn incl. 6% btw en per persoon

RECEPTIEBRODEN
Broodkoffer (20 mini Ciabatta)
Broodkoffer met 20 luxe belegde mini ciabatta (3 dagen op voorhand bestellen)

€ 50.00

Open belegd receptiebroodje
Open belegd receptiebroodje (1/4) met luxe beleg, afgewerkt met garnituur.

€ 2.25

Mini-sandwich luxe beleg
Mini-sandwich met luxe beleg

€ 1.75

Receptiebrood gevuld
Brood, gevuld met 30 mini-sandwich luxe beleg
Alle prijzen zijn incl. 6% btw en per persoon

€ 65.00
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OVERIGE
Superfood Salad Lunch
Selectie Superfood Salads met fitness brood (min 6 P)

€ 12.00

Lunch bread, meat and cheese
Broodjesassortiment met een selectie kazen, charcuterie en salades

€ 14.40

Kaasschotel maaltijd
300 gr. p/p met noten en vruchten

€ 13.00

Noorse lunchformule
Gerookte zalm, gemarineerde zalm, gerookte heilbot en tomaat garnaal met brood

€ 18.80

Méditeraanse lunchformule
Salade, pastasalade, olijven, Italiaanse en Spaanse charcuterie. Brood

€ 15.95

Alle prijzen zijn incl. 6% btw en per persoon

INDIVIDUELE LUNCH FORMULES
LUNCH PAKKET
Lunchpakket 1
•
•
•

2 x piccolo met divers beleg
Blikje frisdrank naar keuze
Snickers of Mars

Lunchpakket 2
•
•
•
•

€ 9.50

2 x 1/3 stokbrood met divers beleg
Chaudfontaine Pet
Blikje frisdrank naar keuze
Snickers of Mars

Lunchpakket 3
•
•
•
•

€ 8.40

Dagsoep
Piccolo met divers beleg
Frisdrank naar keuze (0,5L in Pet)
Rijstpap of chocomousse

Alle prijzen zijn incl. 6% btw en per persoon

€ 10.50
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SALADES EN GERECHTEN
SIDE SALADS
Side salades zijn kleine potjes met knapperig verse groentjes. Ideaal als bijgerechtje of gezond
tussendoortje.
Enkel groentjes en dressing
Side salad met kippewit
Side salad met rosbief
Side salad met hesp
Side salad met tonijnsla
Side salad met garnaalsla
Side salad met gerookte zalm

€ 3,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,40

MAALTIJDSALADES
Enkel groentjes en dressing
Caesar salade
Salade met gemarineerde kip
Salade Niçoise

€ 6,30
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00

PASTA’S
Spaghetti Bolognaise
Lasagne Bolognaise
Vegetarische lasagne

€ 7,50
€ 9,00
€ 9,50
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KOUDE BUFFETTEN (MINIMUM 6 PERSONEN)
Al onze buffetten worden geleverd op plateaus en zijn klaar om opgesteld te worden. Er is steeds brood
en boter bij. De buffetten worden met de grootste zorg en met verse producten gemaakt.

BASIC BUFFET
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerookte zalm
Gerookte forel
Kip terriyaki spiesjes
Rosbiefrolletjes met fijne groenten
Gevuld ei
Tomaat mozzarella
Gemengde salade
Sauzen
Brood

€ 20 incl. 6% BTW

PREMIUM BUFFET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerookte zalm
Gerookte forel
Kip terriyaki spiesjes
Rosbiefrolletjes met fijne groenten
Gevuld ei
Tomaat mozzarella
Gemengde salade
Fregula & Goji salade met gegrilde kip
Salade Niçoise
Tomaat garnaal
Sauzen
Brood

€ 24 incl. 6% BTW
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SUPER FOOD BUFFET
Een gezond en vernieuwend alternatief voor het klassieke buffet? Verwen uw gasten met ons Super
Food Buffet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thai Beef - koriander, oester saus, op een bedje van mesclun
Geroosterde kip - goji bessen, crumble van hazelnoot
Gestoomde zalm met dille
Tomaat met buffel mozzarella en basilicum
Kip teriyaki spiesjes
Grijze garnalen met fregula
Greek quinoa salade
The Antioxidant salade
Rode Biet, wortel, jonge spinasie, sluimerwten, gebrande amandel
Mesclun sla mix met olijfolie
Sauzen

€ 26 incl. 6% BTW

Breid uw buffet uit met dessert of fruit. Meer info op www.cadixfood.be
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DRANKEN
BIOLOGISCHE DRANKEN
Bionina – Grapefruit 0,33L
Bionina - Blood Orange 0,33L
Bionina - Pommegranate 0,33L
De Drie Wilgen – Appel Rabarbersap 0,25L
De Drie Wilgen – Appelsap 0,25L
De Drie Wilgen – Appel Aardbeisap 0,25L
De Drie Wilgen – Appel kersensap 0,25L
De Drie Wilgen – Pompelmoessap 0,25L

Biologische lemonade
Biologische lemonade
Biologische lemonade
Biologisch fruitsap
Biologisch fruitsap
Biologisch fruitsap
Biologisch fruitsap
Biologisch fruitsap

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

LOW SUGAR – LOW CAL
Firefly – Kiwi, lime & mint
Firefly – Peach & green tea
Firefly – Lemon, lime & ginger
Charlie’s – Apple, lemon & ginger
Charlie’s – Lemon, lime & mint
Charlie’s – Orange, mandarin & mint
Charlie’s – Black currant, açaï & mint

Still fruit juice with herbal extracts
Still fruit juice with herbal extracts
Still fruit juice with herbal extracts
Natural soda – low sugar
Natural soda – low sugar
Natural soda – low sugar
Natural soda – low sugar

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

WATER & ANDERE FRISDRANKEN
Chaudfontaine plat pet 0,5L
Chaudfontaine bruis pet 0,5L
Coca Cola pet 0,5L
Coca Cola Light pet 0,5L
Coca Cola Zero pet 0,5L
Fanta Orange pet 0,5L
Lipton Ice Tea Lemon pet 0,5L
Lipton Ice Tea Green pet 0,5L
Minute Maid Orange pet
Minute Maid Appel pet
Cecemel fles 0,5 L

€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,95
€ 1,95
€ 2,50

Coca Cola Blik 0,33L
Coca Cola Light Blik 0,33L
Coca Cola Zero Blik 0,33L
Fanta Orange Blik 0,33L
Sprite Blik 0,33L
Lipton Ice Tea Lemon Blik 0,33L
Lipton Ice Tea Green Blik 0,33L
Red Bull Blik

€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 2,5

