
* GELEVERD @UW BEDRIJF - SCHOOL - VERENIGING *

Iverans ...
een broodjespakket bestellen?

Bestellen & Levering
Wij leveren onze pakketten gratis aan uw bedrijf, school of vereniging in de gemeente 
Olmen en buurgemeentes. Uw medewerkers dienen op voorhand geen individuele keuze 
te maken; wij zorgen voor een gevarieerd aanbod. Alles wordt gepresenteerd op een 
wegwerpschotel of in een cateringdoos. Indien gewenst in een bruikleenmand.

 els@iverans.com  - 0496 78 59 59.

Organiseer je een vergadering of een opleiding?
Of wil je jouw medewerkers een aangename pauze geven? Of misschien is er iets te vieren?

Extra's
Fles cava .....................................................................€ 15,00 pfl

Spek en eieren (bain marie) 
vanaf 10 personen ............................................................. € 3,50 pp

Fruitmand 
ongeveer 2 stuks handfruit pp ........................................... € 2,50 pp

Te huur op aanvraag: perculator, thermoskan, servies enz
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Kaasschotel
ca 300gr pp

Assortiment belgische en franse 
kazen met garnituren: fruit, noten 
en rozijnen. Inclusief 4 mini-
broodjes per persoon.

€ 17,50 pp
ca 300 gr pp

* PICCOLO BROODJES *
15cm – ca 60gr/st

Mengeling van 3 piccolo broodjes (wit, 
bruin, meergranen) per persoon. Be-
legd met kaas, hesp en smeersalades 
(prepare, kipcurry, tonijn, eiersalade). 
De helft van het assortiment wordt 
verzorgd met een groentengarnituur 
(sla, tomaat, komkommer).
 

€ 8,00 pp
3 stuks pp

* MINI PISTOLETS/SANDWICHES *
ca 40gr/st 

Luxe mengeling van 5 kleine pistolets 
(wit, bruin en meergranen) en sand-
wiches  per persoon. Belegd met kaas, 
hesp en smeersalades (prepare, kip-
curry, tonijn, eiersalade). De helft van 
het assortiment wordt verzorgd met 
een groentengarnituur (sla, tomaat, 
komkommer). 

€ 8,50 pp
5 stuks pp

Broodjes Ontbijt

* IN BUFFETVORM *
vanaf 10 personen

pistolets .......................................  3 x pp
mini koffiekoek ........................  3 x pp
mini confituur ..........................  1 x pp
mini choco .................................  1 x pp
botercup .....................................  2 x pp
hesp, kaas en brie 
3 smeersalades (kip curry, eiersla, prepare)

fruitsap .........................................  30cl pp

€ 15,50 pp
vanaf 10 personen

Mini-Ontbijt

* KOFFIEKOEKJES *

Mini croissants, chocoladebrood-
jes en rozijnenbroodjes, aange-
vuld met cake.

€ 2,50 pp
3 stuks pp

* DESSERTEN *

Assortiment van mini-dessertjes: 
cake, donut, muffin, chocomousse, 
mini-gebak (javanais/bavarois), ...

€ 6,00 pp
4 stuks pp

* Glutenvrije of vegetarische aanpassingen zijn mogelijk mits meerprijs. *


