ATLAS FOODS

FACTUURNUMMER:
DATUM:

De wereld op je bord

VERVALDATUM

Patersstraat 18, 2300 Turnhout
Telefoon : 0475 35 72 29
E-mail: info@atlasfoods.be
BTWnr: 0665.940.731
Rekeningnummer: BE10 0017 9748 8004

AAN

VERKOPER

FUNCTIE

BETALINGSVOORWAARDEN

Myrtha LVD

Zaakvoerder

Te betalen bij ontvangst

AANTAL

BESCHRIJVING

VERVALDATUM

EENHEIDSPRIJS

OPTIE 1: BBQ MENU: 2,5 STUKKEN VLEES PER PERSOON

€25,00

OPTIE 2: BBQ MENU: 3 STUKKEN VIS PER PERSOON
VOOR DE VISLIEFHEBBERS PER

€28,50

OPTIE 3: VEGETARISCH

€25,00

KOUD BUFFET

€25,00

FINGERFOOD MENU

€24,00

PASTA BUFFET

€18,00

WERELDMENU

€32,00

REGELTOTAAL

Offerte opgesteld door: ATLAS FOODS
Dit is een offerte voor de genoemde goederen, waarvoor de volgende voorwaarden gelden: Er wordt een voorschot van 30% betaald na
ontvangst en ondertekening van de offerte. Het resterend bedrag wordt tot maximum 14 dagen na betaling van voorschot overgema akt
naar ATLAS FOODS gelegen te Patersstraat 18 in Turnhout. Mits er geen betaling wordt voldaan dient de betrokken partij bij elke
herinneringsbrief een extra kost van €10 te betalen.
Onderteken en retourneer deze offerte als u ermee akkoord gaat: __________________________________________________________

BEDANKT VOOR UW BESTELLING.

BBQ MENU
GROENTENSCHOTELS BESTAANDE UIT:
• Sla, wortelen, ui, komkommer en tomaten
• Witte – en rode koolsalade met rozijnen en appel
• Griekse salade met feta en olijven
• Perzische parelcouscous salade
• Pasta pesto salade met/zonder krokant gebakken ham
• Aardappelsalade met/zonder spek, ei en boontjes
• Sausjes: mayonaise, cocktailsaus, looksaus en bbq saus
• Turks brood + kruidenboter

OPTIE 1: 2,5 STUKKEN VLEES PER PERSOON €25 p.p.
VLEES
• Gemarineerde kippenbout
• BBQ worst
• Biefstukspies met peper en rozemarijnolie
OPTIE 2: 3 STUKKEN VIS PER PERSOON €28,5 p.p.
VOOR DE VISLIEFHEBBERS
• Zalm papillot + roomsausje en boontjes
• Scampi brochette
• Gegrilde sardine
OPTIE 3:VEGETARISCH €25 p.p.
• Vegetarische boerenworst
• Falafelburger
• Gegrilde halloumi met een slaatje van meloen en
avocado

KOUD BUFFET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duo salade van gerookte forel en zalm
Gevuld eitje met kruiden
Pasta salade met gegrilde groenten en spek
Quinoasalade met bruine bonen, rode biet, granaatappel
en feta
Aardappelsalade met boontjes en ei
Salade caprese met prosciutto ham en rucola pesto
Kippenbout met ananas
Perzik met tonijn
Gemengde salade met honing mosterd dressing
Sausjes: mayonaise, cocktailsaus, yoghurtsaus
Assortiment van brood

FINGERFOOD MENU
Vis
•
•
•

Gegrilde sardines met venkel en appelsien
Wrap met gerookte zalm en avocado crème
Thaise viscurry met scampi en kabeljauw

Vlees
•
•
•

Carpaccio rolletje met Parmezaan schilfers
Bruschetta met mortedella, citroen en pistache
Chili con carne met gebakken rijst en erwtjes

Vegetarisch
•
•
•

Mini zoete aardappelburger met feta en zure room
Halloumi-nuggets met groentefrietjes en basilicummayonaise
Vegetarische tajine met couscous

Pasta buffet
•
•
•
•
•
•

Tortollini met spek, spinazie en champignons
Lasagne bolognaise
Parmigiana di melanzane (ovenschotel met aubergine) met penne
Cannelloni met zalm, ricotta, spinazie en romige tomatensaus
Italiaanse salade met pesto dressing
Ciabatta en focaccia + boter

Wereldmenu
Empanadas vegetarisch of met gehakt met een slaatje
Of
Zuid-Amerikaanse maissoep met zure room
~
Chicken tikka masala met naanbrood en mangochutney
Gegrilde zalm met pancetta, boontjes en mascarpone puree
Parmigiana di melanzane (aubergine schotel) met penne
~
Vegan bosvruchtentaart
Brownie met noten

