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VOORWAARDEN 

Bestellen via mail op bestelling@purelunch.be  

Ten laatste de dag voordien voor 12u (uitzonderingen vermeld in de deliverymap). 

Facturatiegegevens bij de e-mail toevoegen aub. 

 

Andere formules of aanpassingen aan de huidige formules zijn uiteraard mogelijk. Wij kunnen de 

broodjeslunch en broodmanden aanvullen met hapjes, slaatje of heerlijke verse soep 

gepresenteerd in een mand en met als afsluiter een fruitslaatje of dessertformule. 

 

Wijzigingen te laatste dag voordien. 

Annuleringskosten bedragen 35% van het totaal besteld bedrag.  

 

< 10 personen kan je maar max 1 soort pakket/assortiment bestellen 

10 tot 20 personen heb je keuze uit 2 soorten. 

> 20 personen mag je max. 3 soorten pakketten bestellen. 

 

Voor bijkomende informatie, kan U ons steeds vrijblijvend contacteren via 

bestelling@purelunch.be of 016/40 91 07 

 

Gratis levering voor Researchpark Haasrode 

Gratis levering te Heverlee & Leuven vanaf 75,00 €, Vervoerkosten 12,5 €. 

Minimale bestelling 6 personen 

Al onze prijzen zijn incl. btw.  
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BROODJESLUNCH & BROODMANDEN  

 

“Mini Sandwich” 
• Basic meeting beleg - 3 per persoon  4,00 € 
Assortiment of keuze van ambachtelijke ham, hoevekaas, bereide americain, tonijnsalade en kipcurry en 

andere slaatjes afgewerkt met bijhorende garnituur 

 

• Luxe meeting beleg - 3 per persoon  4,80 € 

Assortiment of keuze van Cobourg, brie, gerookte zalm, kruidenkaas, chorizo, mozzarella, tapenade, 

geitenkaas, gegrilde kip, spianata romana, fricandon, seizoenproducten en huisbereide suggesties 

afgewerkt met bijhorende garnituur 

 

“Pistolets”  
• Basic meeting beleg - 2 per persoon  4,20 € 
Assortiment of keuze van ambachtelijke ham, hoevekaas, bereide americain, tonijnsalade en kipcurry en 

andere slaatjes afgewerkt met bijhorende garnituur 

 

• Luxe meeting beleg - 2 per persoon  5,00 € 

Assortiment of keuze van Cobourg, brie, gerookte zalm, kruidenkaas, chorizo, mozzarella, tapenade, 

geitenkaas, gegrilde kip, spianata romana, fricandon, seizoenproducten en huisbereide suggesties 

afgewerkt met bijhorende garnituur 
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“Stokbrood” 
• Basic meeting beleg - 3 per persoon  5,20 € 
Assortiment of keuze van ambachtelijke ham, hoevekaas, bereide americain, tonijnsalade en kipcurry en 

andere slaatjes afgewerkt met bijhorende garnituur 

 

• Luxe meeting beleg - 3 per persoon  6,20 € 

Assortiment of keuze van Cobourg, brie, gerookte zalm, kruidenkaas, chorizo, mozzarella, tapenade, 

geitenkaas, gegrilde kip, spianata romana, fricandon, seizoenproducten en huisbereide suggesties 

afgewerkt met bijhorende garnituur 

 

"Pure Mixed Flavors" 
Assortiment of keuze van superluxe broodjes  

(Focaccia - Zweeds brood – notenbrood – wraps – Multi granen – sesam - Italiaanse bol) 

Vanaf 10 personen – 2 dagen op voorhand te bestellen 

 

•  2 stuks per persoon    5,10 € 

•  3 stuks per persoon    7,30 € 

•  4 stuks per persoon    9,40 € 
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"Pure Wraps" 
Assortiment van Wraps in 3 gesneden per persoon 

Vanaf 10 personen – 2 dagen op voorhand te bestellen 

 

•  per persoon     5.90 € 

 

"Glutenvrij / Lactosevrij / Vegetarisch" 
Glutenvrij en/of lactosevrij brood met luxe beleg 

•  2 stuks per persoon    6,00 € 

 

 

Onze  verpakking van belegde broodjes zijn 100 % biologisch afbreekbaar. 

De broodjes worden voortaan op palmbladschotels geplaatst in een afsluitbaar en afbreekbaar karton met venster en servietten. De 

volledige verpakking met eventuele resten kan u gewoon deponeren in de GFT-bak. 

De kost voor deze nieuwe verpakking zal automatisch aangerekend worden aan de klant. De prijs hiervoor bedraagt 0,50 cent per persoon. 

 Indien u dit niet wenst, zijn wij verplicht om voortaan statiegeld aan te rekenen van 6 euro. Dit statiegeld zal na teruggave van de 

broodjesmand(en) gecrediteerd worden op de volgende factuur. Mogen wij u dan ook uitdrukkelijk vragen om dit door te geven bij 

bestelling. 
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SOEPFORMULES 
 

Wij leveren op gewenste tijdstippen en in aangepaste verpakkingen, heerlijke huisbereide soep met verse 

groenten, extra garnituur, zoals kipballetjes, gebakken spekblokjes, zalmsnippers, visballetjes, geroosterde 

Serrano ham of chorizo , verse croutons, kaas …  

Bekijk het weekoverzicht voor de soepen op onze website: www.purelunch.be 

 

Soep in individuele verpakkingen 

 

Wij leveren individuele porties in soepbekers, microwave bestendig, bij U op kantoor. 

• Grote portie (1 L)   4,20 € 

• Half stokbrood + boter  0,70 € 

• Soepbeker, lepel en serviet 0,90 €  (enkel soepbekers of bestek = 0.60 €) 

• SIDE SOEP (0,30 L)  2,60 € incl. beker en lepel    

Aanvulling van kleinere portie Soep voor bij bestelling van broodjesmanden 

 

Soep op kantoor in soepketels 
 

Wij plaatsen één of meerdere soepketels bij u op kantoor, die we dan dagelijks of minimaal 2 keer per week 

komen vullen met heerlijke verse soep. Bedeling van soep in uw bedrijf valt immers onder “gratis bedeling 

aan het personeel” en dus 100 % aftrekbaar. 

10 L is de minimale hoeveelheid voor levering. 

 

• Soep liter   3,00 € / liter excl. Btw 
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SALADES 

 
• SALADE CAPRESE   6,90 € 

Mozzarella / tomaat / basilicumdressing / rucola en gedroogde basilicum 

 

• SALADE NICOISE    7,50 € 

tonijn / met of zonder ansjovis / boontjes / tomaat/olijven/rode ui/sla/ei/dressing 

  

• CAESAR SALADE    7,50 € 

Krokante kip / ijsbergsla / gekookt eitje / croutinos / Parmezaanse kaas / Caesardressing  

 

• LUIKSE SALADE    7,50 € 

Koude aardappeltjes met verse kruiden / boontjes / gebakken spekblokjes / witloof /  gekookt ei / sla / 

dressing  

 

• GRIEKSE SALADE   7,50 € 

Fetakaas / Dolmades / komkommer / tomaat / paprika / zwarte olijven / rode ui / sla / dressing 

  

• GEITENKAAS    7,50 € 

Gebakken spekblokje / appeltjes / witloof / peulerwtjes / rode peperbolletjes / walnoten / pijnboompitten / 

sla / honingdressing  
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• TONIJN PERZIK     8,00 € 

Gemengde sla / perzik / tonijn / eieren / peterselie / mayonaise / wortel / citroen  

  

• HAMROLLETJES MET ASPERGE  6.90 € 

Sla / tomaat / ei / wortel / ham / asperge / yoghurt / dressing 

 

• TAFELBROODJES met boter of margarine: 0,70 € 

  

• SIDE SALAD    3.60 € 

Aanvulling van salade met rauwkost vanuit onze saladbar voor bij bestelling van broodjesmanden 

 

De slaatjes worden geleverd in biologisch afbreekbare verpakking en moeten minimaal 2 dagen op 

voorhand besteld worden. 

Indien U kiest voor levering op bord of schotels is er een meer kost van 1,20 € per persoon. (1,50 € met 

bestek) 

Het geleende materiaal wordt door onze besteller genoteerd bij de levering en dient afgewassen 

teruggegeven worden. Beschadigd, ontbrekend of vuil materiaal wordt aangerekend volgens de gangbare 

prijs. 
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QUINOA 

 
• HUISBEREIDE QUINOASALADE   5,00 € 

Courgette / paprikablokjes / tomaat  / komkommer / rode ui  / met heerlijke kruiden 

 

• BASIS QUINOASALADE 

Met kip en geroosterde noten   8,00 € 

 

• BASIS QUINOASALADE 

Met feta, radijsjes en olijven   8,00 € 

 

• BASIS QUINOASALADE 

Met gegrilde scampi 3 st en selder   9,50 € 

 

• BASIS QUINOASALADE 

Met gerookte zalm en avocado   8,00 € 

 

• QUINOASALADE MET LINZEN EN FETA  5,00 € 

Quinoa / Rode pesto / linzen / feta / tomatenblokjes / koriander 

 

• TAFELBROODJES met boter of margarine: 0,70 € 
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TABOULEH OF BULGUR 

 
• HUISBEREIDE TABOULEH   5,00 € 

 

Couscous / tomaat / komkommer  / paprikablokjes / rode ui / verse munt / kikkererwten / heerlijke 

Marokkaanse kruiden 

• BASIS TABOULEH 

Met gemarineerde kip    8,00 € 

 

• BASIS TABOULEH 

Met scampi 3 st en koriander   9,50 € 

 

• BASIS TABOULEH 

Met pittige gekruide Falafel   8,50 € 

 

 

• TAFELBROODJES met boter of margarine: 0,70 € 
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ONTBIJT & DESSERT 

 

ONTBIJTFORMULES 
 

U wilt de dag beginnen met een heerlijk ontbijt. Pure lunch  verwent u en uw collega’s met een energievol 

ontbijt. Onderstaande formules kunnen aangevuld worden met een assortiment van rustieke broodjes, 

confituur, waaier van kaas, charcuterie en gerookte zalm, verse fruitsalade, ambachtelijke yoghurt, granola, 

vers fruitsap, koffie, thee, cava, champagne, Vraag vrijblijvend een uitgebreid ontbijtbuffet. Wij maken met 

plezier uw offerte, maar wens. 

 

Voor kleinere aantallen is er een meerkost volgens het aantal km. 

 

BASIC Ontbijt          3,20 € per persoon 

• Assortiment van mini koffiekoekjes / 3 per persoon      

 

 

MEDIUM Ontbijt        5,60 € per persoon 

• Assortiment van mini koffiekoekjes / 2 per persoon 

• Mini sandwiches met hesp en kaas / 2 per persoon 
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PURE Ontbijt         8,50 € per persoon 

• Assortiment van mini koffiekoekjes / 2 per persoon 

• Mini sandwiches met hesp, kaas, gerookte zalm 2 per persoon 

• Versgeperst sinaasappelsap of pompelmoes sap 

2 dagen op voorhand te bestellen 

 

 

PURE HEALTHY Ontbijt       13,90 € per persoon 

• Assortiment van mini koffiekoekjes / 2 per persoon 

• Mini sandwiches met hesp, kaas, gerookte zalm 2 per persoon  

• Ambachtelijke yoghurt of soya yoghurt 

• Granola 

• Verse fruitsalade 

• Versgeperst sinaasappelsap of pompelmoes sap 

2 dagen op voorhand te bestellen 

 

Aanvullend bij deze formules kan U Cake en/of Muffins per stuk bestellen   2,50 € per stuk 
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DESSERTFORMULES 
 

Als afsluiter van uw lunch of aanvullend bij uw koffiepauze, bieden wij U een dessertformule aan. 

 

PURE SWEET       3,90 € per persoon 

Vanaf 8 personen (2 dagen op voorhand te bestellen) 

 

U laat zich verrassen door ons assortiment of keuze uit: 

• Chocolademousse 

• Tiramisu of tiramisu van aardbei 

• Parfait met mango en amandelschilfers  

• Rijstpap met bruine suiker 

• Verse fruitsalade 

• Griekse Yoghurt met vruchten en granola 

• Panna cotta  

 

 

Plastic bestek op aanvraag 0,20 € p.p. 
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                                      Pure     

                             interleuvenlaan 15A 

                               3001 Heverlee 

                             Ma-Vr 11u30-15u 

 

 

 

 

 

 
                                               Pure Ü 

  Philipssite 5 

3001 Heverlee 

                                           Ma-Vr 11u30-14u30 
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Uw feest op maat 
 

Een cocktail, communiefeest, trouwfeest, babyborrel, receptie of lunch, onze ervaring zorgt 

ervoor dat wij U een subliem pakket van genotzuchtig eten en drinken, bediening en 

decoratie kunnen aanbieden. Voor offertes op maat kan U steeds met ons contact opnemen, 

waarna wij met plezier en volledig vrijblijvend bij U langskomen om alles in detail uit te 

werken.  

 

 

 

Evenement 
 

Met onze dienst-events maken wij bij uw thuis of op locatie het gewenste concept voor U op 

maat. Van broodjes, huisbereide burger tot uitgebreide buffetten, Barbecues  en culinaire 

menu’s. 

Bij Pure lunch kan U terecht voor uiteenlopende feesten volgens eigen wens en budget. We 

luisteren naar uw verwachtingen en gaan op zoek naar dat beetje anders in samenwerking 

met onze partner Guy Vantoortelboom van Traiteur Kapucijn. 

 



 
 

PURE EVENTS 
 

In Pure of Pure Ü (All-inn) 

Forfait receptie 1u30: 19,58 € excl.btw 

Kwaliteits Cava “Castelflorit” 

Fruitsap 

2 koude & warme hapjes 

 

Forfait Party 3 u: 24,50 € excl.btw 

 

Witte & rode huiswijn 

Pils  

Frisdranken en waters 

Hoegaarden of Leffe 

Chips & nootjes 

 

Bovenstaande forfait kunnen aangevuld worden door verschillende cateringmogelijkheden. 

Offerte op aanvraag. 

Deze prijzen omvatten de volledige dienst, opkuis, zaal … 
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OP LOCATIE OF BIJ PURE & PURE Ü 
 

Al deze formules kunnen voor U op locatie of bij ons met bediening voorzien worden aan dezelfde 

prijzen maar aangevuld met een personeelskost van 27 € /uur excl. 21 % btw (min. 4 uur en 1 

personeelslid per 40 personen) 

Op onze locaties worden er geen meerkosten aangerekend behalve wat betreft het huurmateriaal 

en opkuiskosten van de locatie. 

 

3 Luxe receptie hapjes Delivery 18 € excl.btw 

Bv Quinoa met bloemkool, radijs en avocado limoen dressing 

 Tartaar van zalm of tonijn met granite van zure appel en zeste van limoen 

 Bruschetta met tomaat -pure vergine olijfolie en verse kruiden met Serrano 

Gerookte zalm-wasabi-Granny-Smith-sesam 

Veganpaté-artisjok-groene asperge salsa-mosterdsla 

Parfait van forel-platte kaas-fijne groentjes-rogge brood 

Griekse Pasta met chutney van mango en geitenkaas op frisse kruidensalade 

Handgerolde couscous-fijne groentjes-pittige guacamole-rivierkreeftjes 
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SKIP-Q 

 

Online bestellen voor je dagelijkse lunch kan ook via onze 

website of via de app van skip-Q. 

 

Stel online je eigen slaatje samen of bestel jouw lunch en kom het 

met VOORRANG afhalen bij Pure & Pure Ü. 

 

Groepsbestellingen ook mogelijk. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pure Delivery 

016/ 40 91 07 

BE 0561.838.549 

bestelling@purelunch.be  

BNP-Paribas BE20 0017 4655 8556 

www.purelunch.be 

d 

Online bestellen voor je dagelijkse lunch via Skip-Q 
 

Wij leveren bij: 

 


