
Leveringskosten op basis van aantal kilometers afstand vanuit Mechelen. 

ONTBIJT 3

Corona-proof
Prijs 17 € / ppPrijs 17 € / pp (incl. 6% btw) 

vanaf 10 pakketjes te bestellen

individueel verpakt

1 Croissant OF chocoladebroodje

2 Mini pistolets + sneedje brood 

1 Beker yoghurt met vers fruit en granola

Doosje met kaas, ham, spread, boter en confituur

250 ml Vers geperst appelsiensap

Set houten bestek + servetten

VOOR AL UW VRAGEN EN BESTELLINGEN, GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN MET ONS via email: info@sisterbean.be of +32 15 65 86 65 
Gelieve uw bestelling ten minste 48 uur op voorhand door te geven. Uw bestelling is pas definitief bevestigd na ontvangst van bevestigingsmail.

ONTBIJT 1

Standaard
Buffet: 17 € / pp17 € / pp (incl. 6% btw)
vanaf 10 Personen te bestellen

Plateau mini koffiekoekjes

Plateau mini pistolets & vers gebakken brood 

Plateau kaas en charcuterie

Yoghurt

Verse fruitsalade

Homemade granola

Huisgemaakte confituur en choco 

boter

Vers geperst appelsiensap 
(200 ml per persoon)

ONTBIJT 2

Vegan*
Buffet: 21 € / pp21 € / pp (incl. 6% btw)
Vanaf 10 Personen te bestellen

Plateau Vegan croissants

Plateau vers gebakken brood (plantaardig)

Glutenvrij brood mogelijk (enkel op aanvraag)

Selectie plantaardige homemade spreads (3 types)

Alpro yoghurt 

Verse fruitsalade

Vegan homemade granola 
(kurkuma of zwarte chocolade 80 %)

Huisgemaakte confituur

Choco en speculoospasta 

Vers geperst appelsiensap 
(200 ml per persoon)

*Vegan formule is ook verkrijgbaar
in de corona-proof versie
prijs: 21 € / pp21 € / pp (incl. 6% btw)



DRANK

homemade

Ice-tea
munt-limoen

7 € per liter7 € per liter

PLATEAU

Empanadas
veggie mix

42 € voor 10 stuks42 € voor 10 stuks

Spinazie, ricotta en geitenkaas

Zoete aardappel-kokosmelk en curry

PLATEAU

Empanadas
mix (veggie en non-veggie)

45 € voor 10 stuks45 € voor 10 stuks

PLATEAU

Quiches
veggie

45 € voor 10 porties 45 € voor 10 porties 

Zoete aardappel-feta 

Courgette, broccoli, spinazie 
en pecannoten

PLATEAU

Quiches
non-veggie

48 € voor 10 porties48 € voor 10 porties

Gerookte zalm, prei en broccoli

Kip met groenten

PLATEAU

Quichesmix (veggie en non-veggie)
48 € voor 10 porties
48 € voor 10 porties

PLATEAU

Empanadas
non-veggie mix

45 € voor 10 stuks45 € voor 10 stuks
Gemengd rundsgehakt met 

gerookte chili poeder
Kip met groenten

Gerookte zalm met broccoli

DRANK

Vers
appelsiensap

9.8 € per liter9.8 € per liter

Leveringskosten op basis van aantal kilometers afstand vanuit Mechelen. 

VOOR AL UW VRAGEN EN BESTELLINGEN, GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN MET ONS via email: info@sisterbean.be of +32 15 65 86 65 
Gelieve uw bestelling ten minste 48 uur op voorhand door te geven. Uw bestelling is pas definitief bevestigd na ontvangst van bevestigingsmail.



PLATEAU

Seizoenssalad
e

PrijsPrijs 15 € / pp 15 € / pp (incl. 6 (incl. 6%% btw) btw)

met brood en boter met brood en boter 

Quinoa-pompoen salade 

Quinoa, sla, gegrilde pompoen, 

komkommer, feta kaas, pompoenpitten 

en dressing 

(van midden september tot midden maart)

Rode biet - linzen salade

Sla, rode biet, linzen, geitenkaas 

en croutons met honing dressing

(van midden september tot midden maart)

Citrus salade

Quinoa, sla, citrus vruchten, komkommer, 

geroosterde cashew noten en 

appelsien dressing 

(vanaf midden maart tot midden september)

Zomer salade

Komkommer, sla, dille, feta en walnoten

(van midden september tot midden maart)

SOEP

Soep van de dag
met brood of grissini

45 € voor 10 bekers45 € voor 10 bekers
(bekers van 300 ml) 

PLATEAU

 taarten 
en gebakjes

42 € voor 10 stuk
s

42 € voor 10 stuk
s

Contacteer ons voor 

meer informatie over ons 

assortiment aan taarten 

en gebakjes.

CORONA-PROOF

Lunch Individueel 
verpakt

PrijsPrijs 24 € / pp 24 € / pp (incl. 6 (incl. 6%% btw)  btw) 
vanaf 10 pakketjes vanaf 10 pakketjes 

1 soep
2 empanadas + klein slaatje 

OF stukje quiche + klein slaatje 

1 stukje taart 
250 ml biologisch sapje 

Set houten bestek + servetten

Leveringskosten op basis van aantal kilometers afstand vanuit Mechelen. 

VOOR AL UW VRAGEN EN BESTELLINGEN, GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN MET ONS via email: info@sisterbean.be of +32 15 65 86 65 
Gelieve uw bestelling ten minste 48 uur op voorhand door te geven. Uw bestelling is pas definitief bevestigd na ontvangst van bevestigingsmail.


