Praktisch
HOE JE LUNCH BESTELLEN?
• Online: vanaf begin 2019 kun je bestellen via de website.
Tot die tijd vragen wij jouw bestelling te mailen naar
catering@sobo.be.
• Ter plaatse: kom gewoon langs tussen 11 en 14.30 uur.
JE BESTELLING AFHALEN OF LATEN BRENGEN?
• Een bestelling van minder dan 20 stuks kun je een half uur
na bestelling al komen afhalen in de Pathoekeweg 9 A/7 in
8000 Brugge.
Vanaf 20 stuks bestel je ten laatste vóór 16 uur de dag
voordien. Vanaf 11 uur ligt jouw bestelling dan klaar voor
afhaling.
Je betaalt altijd contant (tenzij anders overeengekomen).
• Leveringen in het industriepark Waggelwater, Blauwe
Toren, Handelsdok en Nijverheidsdok zijn gratis.
• Leveringen op andere plaatsen binnen een straal van 10
kilometer zijn gratis vanaf € 50 (anders betaal je een forfait
van € 5). Voor verdere bestemmingen contacteer ons.

Al onze producten zijn dagvers en worden ter plaatse bereid
rekening houdend met de strengste hygiënische normen.

Catering, een
sociaal initiatief
van SOBO
Eten is een sociaal gebeuren. Maar bij SOBO (Sociaal
Ondernemen Brugge en Omgeving) krijgt het pas een
echt sociaal karakter. Ons bedrijf verschaft werk aan
mensen die op de reguliere arbeidsmarkt niet de kansen
krijgen, maar wel de kwaliteiten én de wil hebben om een
actieve rol in onze samenleving op te nemen. SOBO biedt
verschillende diensten aan, van catering en schoonmaak
tot inpakken en schilderwerken. Een kwaliteitsservice met
een maatschappelijke meerwaarde.

www.sobo.be

Pathoekeweg 9 A/7, 8000 Brugge
Tel: 050/67 37 99

catering@sobo.be
Like ons op Facebook!

Sobo

Catering

Lunch

Vergaderingen en recepties

BROODJES (27 cm, wit of bruin)

BELEGDE BROODJES

Kaas					€ 2,90
Hesp					€ 2,90
Kip curry					€ 3,20
Tonijn					€ 3,20
Vis					€ 3,20
Krab					€ 3,60
Scampi					€ 3,60
Zalmsalade				€ 3,60
Club					€ 3,60
Américain				€ 3,60
Martino					€ 3,60
Brie					€ 3,60
Mozzarella				€ 3,60
Van de week				
€ 3,60
Zalm					€ 4,10
Zonder beleg				€ 1,15

Assortiment bruine en witte broodjes € 1 per stuk
Mini-sandwiches			
€ 1 per stuk
Piccolo’s				
€ 2 per stuk
Sandwiches			
€ 1,95 per stuk
Assortiment halve stokbroden
€ 3,35 per stuk
Alle broodjes zijn met divers beleg en groentjes.

SLAATJES (met broodje)
Grieks slaatje				€ 5,50
Indisch slaatje				€ 5,50
Salade Niçoise				€ 5,50
Salade Geitenkaas				€ 5,50
Salade Zalm				€ 5,50
Salade Ham/Meloen			
€ 5,50
Salade Witloof/Scampi			
€ 5,50
Pastasalade				€ 5,50

Bekijk ons
weekmenu!
www.sobo.be

Gevarieerd, gezond
& smakelijk lunchen
SOBO serveert je heerlijke gerechten. Een enthousiast
keukenteam bereidt alles zorgvuldig met verse ingrediënten
en kwalitatieve producten. Je blijft nooit op je honger zitten.
Dat geven we je op een blaadje.

WARME GERECHTEN
Soep isoleerbeker 0,5l			
€ 1,20
Soep 1l					€ 2,35
Soep 5l					€ 10,00
Dagschotel 				€ 6,90
Vegetarische dagschotel			
€ 6,90
Spaghetti Bolognaise			
€ 6,00
Macaroni met kaas en ham			
€ 6,00
Pizza Bolognaise				€ 5,70
Pizza Margherita				€ 5,70
Pizza Hawaï				€ 5,70
Quiche					€ 5,80

KOUDE HAPJES			

€ 4,40 per 4 stuks
Brochetje van kerstomaat, rauwe ham en mozzarella
Wraps met divers beleg
Loungeglaasje met
artisjokbodem, tonijn en olijf
guacamole van appel, rivierkreeftjes en bieslook
gerookte eendenborst, peer en komkommer
hammousse en krokantje van rauwe ham
gerookte ham, asperges en mimosa van ei
scampi, mango, komkommer, ui en crème van avocado
salsa van tomaat, rode pesto en pikante salami
tartaar van rund met zure room en wasabi
gerookte zalm met tzatziki van komkommer

GEKOELDE DRANKEN
Wijn (rood of wit)			
Fruitsap				
Water 				

€ 13,20 per fles
€ 7,90 per fles
€ 2,60 per fles

Op vraag kunnen wij ook warme hapjes leveren, vb. minipizza, gevulde mignardises, loempia...
Wij staan niet in voor bediening.

Meer inlichtingen of een offerte op maat?
Contacteer ons via catering@sobo.be of bel 050 67 37 99.

Catering SOBO is
budgetvriendelijk
en heeft een sociaal
karakter.

