Markt 18 | 3901 DN | Veenendaal
T: 0318- 309 221 E: info@lunchenbijlef.nl

KVK nummer: 66012406

Fruitsmoothies (300ml)

Prijs
(ex.
BTW)

Allergenen

Aantal

Prijs
(ex.
BTW)

Allergenen

Aantal

IBAN: NL86 RABO 0310 7855 37

Groentesmoothies (300ml)

Fruit explosie

€ 3,-

Health Booster

aardbei, banaan, mango, jus

€ 3,25

boerenkool, gember, avocado, mango, jus

Bosvruchten 3.0

€ 3,-

Kick start

aardbei, bessen, frambozen, appelsap

€ 3,25

spinazie, banaan, avocado, basilicum, kaneel, jus

Twister

€ 3,-

Bietje Lekker

meloen, ananas, mango, jus

€ 3,25

rode biet, framboos, banaan, melk

Smoothie extra (300ml)

€ 3,-

aardbei, banaan, ananas, appelsap

Proteïne Bom

Bounty

avocado, banaan, hazelnoten, cacaonibs,
appelsap, yoghurt

€ 3,-

mango, ananas, kokoswater

€ 3,25

LEF!

Balansdag

€ 3,25

avocado, aardbei, peer, dadels, honing, melk

€ 3,-

perzik, bessen, frambozen, appelsap, yoghurt

Groen Blaadje

Verse sappen (300ml)

munt, mango, banaan, citroensap, sojamelk

Wit

€ 2,€ 0,50
€ 2,€ 2,€ 15,-

2 liter, geef keuze smoothie aan bij
bijzonderheden onderaan het formulieer

Allergenen

Appel, peer, framboos

Koolhydraat
arm

Wortel, mango

Mais

Jus ‘d Orange, wortel, gember

Spelt

Komkommer, appel, citroen

Gembershot
Los stuk fruit Appel, peer, banaan
Yoghurt 1 liter
Halfvolle melk 1 liter
Smoothiekan

Bruin

Appel, peer

Aantal

Overig

€ 3,€ 3,€ 3,€ 3,€ 3,€ 3,€ 3,-

Appelsap

Gluten
vrij

Jus ‘d Orange

€ 3,25

Prijs
(ex.
BTW)

Strawberry paradise

Broodjes (2 sneeën oerbrood)
Ham met honing-mosterdsaus
Kaas met honing-mosterdsaus
Ham en kaas met honing-mosterdsaus
Courgettecarpaccio

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 5,50

Met rucola, pittenmix, Parmezaanse kaas
gemarineerd in tuinkruidenvinaigrette

Tonijnsalade met rode ui en peterselie
Eiersalade met rode ui en peterselie
Brie met rucola, honing en walnoten
Tuinkruidenhummus

€ 5,50
€ 5,€ 5,50
€ 5,-

Met rucola, pittenmix, cherrytomaatjes en gekookt
eitje

LEF!

€ 5,50

Met peper, rucola, paprika, avocado, pittenmix,
tuinkruidenvinaigrette

Carpaccio

€ 5,50

Met peper, cherrytomaatjes, rucola, Parmezaanse
kaas, pittenmix, balsamicodressing

Salades (geserveerd met toast)
Salade geitenkaas (lauwwarm)

€ 7,50

Met pittenmix, cherrytomaatjes, gebakken
parmaham en honing

Peersalade (lauwwarm)

€ 7,50

Met peer, walnoten, honing en kaneel uit de oven
en rode ui, parmaham en balsamicodressing

Spinaziesalade

€ 8,50

Met komkommer, mango, avocado, geitenkaas,
parmaham, hazelnoten en tuinkruidenvinaigrette

Bedrijfsnaam:
Contactpersoon + telefoonnummer:
Adres + e-mailadres facturatie:
Allergenen: |

melk |

mosterd |

Afleverdatum :
Aflevertijd
:
Bijzonderheden :
noten |

sesam |

vis |

ei |

soja |

