Prijslijst Take Away en delivery
Broodjes
Belegde broodjes, 100% biologisch met vegan home made spreads!
Prijzen:

Hoe bestellen:
-

via mail naar welkom@lekkergec.be
telefonisch : 09/242.87.50
Indien meer dan 20 broodjes, 4 dagen op voorhand bestellen

Broodjesprijzen zonder beleg:
-

Ciabatta (lang en wit) of stokbrood (bruin en zuurdesem) 1,40€/stuk
Meergranenbroodje (rond en bruin) 0,95€/stuk
Minibroodje (zuurdesembroodje) 0,70€/stuk

Soep
Prijs:
-

4,25€ per liter
Mogelijkheid tot huren van een heksenketel (5€ huur).

Dagschotel
Prijs:
-

De prijs is – net zoals in het restaurant – 1,85€/100 gram.
Een dagschotel van 700 gram komt dus op 12,95€.
Mogelijkheid tot huren van “elektrische bain-marie” (10€ huur ).

Pasta
Pasta : volkoren spaghetti of witte penne.
Saus : pesto van zongedroogde tomaten of vegetarische bolognaisesaus
Prijs:
-

Grote pasta pesto
Medium pasta pesto
Kleine pasta pesto
Grote pasta bolo loco
Medium pasta bolo loco
Kleine pasta bolo loco

-

Portie kaas
Portie gistvlokken
Spaghettisaus

11,00€
8,00€
5,00€
13,00€
9,00€
6,00€

1,30€
0,50€
10€/kg

Taarten
Wij hebben dagelijks 2 tot 3 soorten vers bereide taart in ons restaurant.
Prijs:
-

3,50 of 4,00€/stuk (gebak van de dag of gebak royale)
Je kan ook volledige taarten bestellen bij ons (brownie, crumble, bavarois, banaan- of wortelcocos).
Voor een prijs hiervoor neem je best contact met ons op.

Hapjes voor recepties
Een greep uit ons aanbod:
- Bladerdeeghapje
- Grissini met vegan dip (o.a. pompoencrème, auberginekaviaar, hummus)
- wraps met soja-pinda of tempeh-rode kool of kikkererwten
- Vegan sushi
- Gemarineerde champignons
- Lenterolletjes
-…

Neem hiervoor contact met ons op voor een gepersonaliseerde offerte.

Levering aan huis
Als je wil regelen we voor jou de levering aan huis.
We maken daartoe afspraak met Max-Mobiel of Cargo-Vélo.
De prijs is afhankelijk van de afstand en eventuele aantal trips.
Voor één enkele trip in centrum Gent mag je rekenen op ongeveer 7,5€ à10€.
Een levering naar een randgemeente komt op ongeveer 11€ à 13€.
Voor verdere leveringen komt dit op ongeveer 16 à 20€

