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BELEGDE BROODJES CLASSIC

Meergranenbroodje
Glutenvrij mini - meergranenbroodje NEW

KAAS

Jonge kaas 

Smos: sla, tomaat en ei 
Smos+: sla, tomaat, ei en mayonaise 

Kruidenkaas 
Mozzarella 
Geitenkaas 
Brie 

Smos: sla, tomaat en ei 

KAAS & HAM 

Jonge kaas en ham

Smos: sla, tomaat en ei
Smos+: sla, tomaat, ei en mayonaise

VLEES

Ham
Gerookte ham
Salami
Lunchworst
Vleessalade 

Americain van de chef 

Smos: sla, tomaat en ei

Smos+: sla, tomaat, ei en mayonaise

KIP

Kip curry 

Kippenwit

Smos: sla, tomaat en ei
Smos+: sla, tomaat, ei en mayonaise

VIS

Gerookte zalm met asperges, tuinkers en cocktail

Smos: sla, tomaat en ei
Smos+: sla, tomaat, ei en cocktailsaus

Tonijnsalade 
Tonijncocktail 
Krabsalade 
Gerookte zalmsalade 
Gerookte zalm
Garnalensalade 

Smos: sla, tomaat en ei
Smos+: sla, tomaat, ei en ui

VEGETARISCH

Eiersalade 
Veggie sea salad

Smos: sla en tomaat
Smos+: sla, tomaat en wortelen

Gezond: sla, tomaat, ei, radijs, komkommer, 
witloof en wortel

STOKBROOD

Wit
Bruin
Meergranen

HOMEMADE VEGGIE

2,70

+0,40
+0,50

4,40

+0,40
+0,50

2,90
2,90
3,00
3,30
3,20
4,30

+0,40
+0,50

2,40
3,30

+0,30
+0,40

2,90

3,40

+0,50
+0,60

5,10

+0,50
+0,60

3,60
3,60
3,70
4,00
4,90
5,00

+0,50
+0,60

3,10
4,00

+0,40
+0,50

3,60

1,00
1,00
1,20

4,50

+0,60
+0,70

6,20

+0,60
+0,70

4,70
4,70
4,80
5,10
6,00
6,10

+0,60
+0,70

4,20
5,10

+0,50
+0,60

4,70

1,50
1,50

mini NORMAAL MAXI

+0,20

2,60

+0,40
+0,50

2,60
2,80
2,70
2,70

+0,40

2,90

+0,40
+0,50

2,60
2,80
2,70
2,60
2,80
3,10

+0,40

+0,50

2,80

+0,30
+1,00 (3 st)

3,30

+0,50
+0,60

3,30
3,50
3,40
3,50

+0,50

3,60

+0,50
+0,60

3,30
3,50
3,40
3,30
3,50
3,80

+0,50

+0,60

3,50

+0,40
+1,50 (4 st)

4,40

+0,60
+0,70

4,40
4,60
4,50
4,60

+0,60

4,70

+0,60
+0,70

4,40
4,60
4,50
4,40
4,60
4,90

+0,60

+0,70

4,60

mini NORMAAL MAXI
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BAGELS WRAPS

Smos
Krokant gebakken bagel natuur 

of sesam met oude kaas, ham, 

mayonaise, ei, tomaat en sla

Caprese
Krokant gebakken bagel natuur of 

sesam met groene pesto, mozzarella, 

tomaat, balsamicocrème en rucola

Cheesy
Krokant gebakken bagel natuur 

of sesam met lauwe brie, honing, 

notenmengeling en rucola

Cheesy ham
Krokant gebakken bagel natuur of 

sesam met lauwe brie, gerookte ham, 

honing, notenmengeling en rucola

Martino
Krokant gebakken bagel natuur of 

sesam met americain, martinosaus, 

tabasco, kappertjes, augurken, tomaat 

en sla

Martino ansjo
Krokant gebakken bagel natuur of 

sesam met americain, martinosaus, 

tabasco, kappertjes, augurken, 

ansjovis, tomaat en sla

Hummus-rode biet
Krokant gebakken bagel natuur of 

sesam met hummus, peper, rode biet, 

avocado, radijs en tuinkers

Caprese
Wrap met roomkaas, groene pesto, 

mozzarella, tomaat en rucola

Cheesy
Wrap, met lauwe brie, honing en 

notenmengeling

Cheesy ham
Wrap met lauwe brie, gerookte ham, 

honing, notenmengeling en rucola

Zalm deluxe
Wrap met kruidenkaas, gerookte zalm, 

avocado en tuinkers

Carpaccio
Wrap met pestomayonaise, 

rundscarpaccio, rucola, geroosterde 

pijnboompitjes en parmezaan

Tuna
Wrap met tonijnsalade, tomaat, perzik 

en gemengde salade

Caesar
Wrap met Romeinse sla, gebakken kip, 

caesardressing en parmezaan

Zalm deluxe
Krokant gebakken bagel natuur of 

sesam met kruidenkaas, gerookte zalm, 

avocado en tuinkers

Salmon bagel burger
Krokant gebakken bagel natuur of 

sesam met rode pestomayonaise, 

ovengebakken zalmburger, rode ui en 

rucola

Geitenkaas special
Krokant gebakken bagel natuur of 

sesam met geitenkaas appel, honing, 

sla en dressing

Happy Hummus
Krokant gebakken bagel natuur of 

sesam met hummus, peper, avocado, 

komkommer, radijs en tuinkers

Chicken pepper
Krokant gebakken bagel natuur of 

sesam met kippenwit, pepersaus, 

tomaat en tuinkers

Zalm
Krokant gebakken bagel natuur of 

sesam met gerookte zalm, roomkaas, 

dille en citroen

5,00

5,50

5,50

6,00

6,00

6,10

6,50

5,00

5,00

5,50

6,00

6,00

5,50

5,00

7,00

7,50

6,00

6,50

6,00

6,50
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BELEGDE BROODJES SPECIAL

KAAS

Kruidenkaas special
Kruidenkaas, komkommer, 

radijsjes en ui

Mozzarella special
Mozzarella, tomaat, pesto 

en croutons

Geitenkaas special
Geitenkaas, appel, honing, sla 

en dressing

Mozzarella ganda
Mozzarella, ganda, tomaat, 

pesto en croutons

Brie special
Brie, rozijnen, appel, honing 

en sla

Brie met spek
Brie, spek, dressing en tuinkers

Italiano
Kruidenkaas, gerookte ham, 

tuinkers en tomaten

Brie noisette
Brie, notenmix, honing en rucola

Brie met gerookte ham
Brie, gerookte ham, dressing 

en tuinkers

KAAS & HAM

Malinois
Ham, asperges, cocktail, sla

en tomaat

Tropic
Kaas, ham, ananas 

en cocktailsaus

Complet
Kaas, ham, sla, tomaat, augurk, 

cocktail en mosterd

Duo
Kaas, gerookte ham, tomaat, 

tuinkers, cocktail

Trio
Kaas, ham, salami, sla, ei, 

tomaat en mayonaise

Quatro
Kaas, ham, salami, kippenwit, 

sla, ei, tomaat en mayonaise

Diago
Kaas, salami, wortel, ei, 

sla en cocktail

VLEES

Elise
Rosbief, olijfolie, peper, zout, 

tartaarsaus, pijnboompitten

en rucola

Andalousië
Lunchworst, andalouse, tomaat, 

augurk en sla

Vleessalade special
Vleessalade, asperges, 

sla en tomaat

Gerookte ham special
Gerookte ham, pesto, zonge-

droogde tomaatjes, parmezaan, 

pijnboompitten en rucola

Carrero
Mexicano, 2 bickysauzen, 

gedroogde uitjes en tomaat

Mexicano
Mexicano, samuraisaus, 

komkommer, tomaat, 

rode ui en gemengde sla

AMERICAIN

Cannibal
Americain, augurk en zilveruitjes

Martino
Americain, martinosaus, tomaat, 

augurk, tabasco, kappertjes

Paté deluxe
Paté, veenbessenconfi tuur 

en tuinkers

Martino ansjo
Americain, martinosaus, tomaat, 

augurk, tabasco, kappertjes

en ansjovis

3,30

3,40

3,30

3,50

3,40

3,50

3,40

3,80

3,50

4,00

4,10

4,00

4,20

4,10

4,20

4,10

4,50

4,20

5,10

5,20

5,10

5,30

5,20

5,30

5,20

5,60

5,30

3,30

3,30

3,40

3,60

3,70

3,80

3,70

4,30

3,20

4,00

4,00

4,10

4,30

4,40

4,50

4,40

5,00

4,20

mini mini miniNORMAAL NORMAAL NORMAALMAXI MAXI MAXI

5,10

5,10

5,20

5,40

5,50

5,60

5,50

6,10

5,00

3,40

4,30

3,90

4,00

3,40

3,50

3,30

3,60

4,10

5,00

4,60

4,70

4,10

4,20

4,00

4,30

5,20

6,10

5,70

5,80

5,20

5,30

5,10

5,40
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Camille
Americain, ham, wortel, 

hannibalsaus

Bicky
Americain, gedroogde uitjes, 

2 bicky sausen, tomaat en sla

Wim
Americain, ei, tuinkers, 

tartaarsaus

Hollywood
Americain, kaas, ham, 

mayonaise, sla, tomaat en ei

Americain pesto
Americain, groene pesto, 

parmezaan, zongedroogde 

tomaatjes en rucola

KIP

Kip hawaï
Kippenwit, mayonaise, 

ananas en sla

Kip special
Kippenwit, tomaat, tuinkers

en pepersaus

Kip curry special
Kip curry, ananas, sla, 

tomaat en ei

Chicken andalouse
Gegrilde kip, ananas, sla 

en andalousesaus

Chicken curry
Gegrilde kip, ananas, 

sla en currysaus

Cheesy chicken
Kippenwit, hannibalsaus en kaas

Cheesy chicken deluxe
Kippenwit, hannibalsaus, kaas, 

sla, tomaat en ei

Chicken BBQ
Gegrilde kip, ananas, bbq-saus 

en tuinkers

Caesar
Gegrilde kip, caesar-dressing, 

parmezaan, tomaat en sla

Kip mango
Kippenwit, mayonaise, mango, 

parmezaan en rucola

Kipburger
Kipburger, tomaat, 

caesardressing en rucola

VIS

Tonijnsalade pikant
Tonijnsalade, tabasco, 

sla en tomaat

Tonijnsalade pikant ansjo
Tonijnsalade, tabasco, ansjovis, 

sla en tomaat

Tonijnsalade perzik
Tonijnsalade, perzik, 

sla en tomaat

Krabsalade special
Krabsalade, sla, 

tomaat en augurk

Mer du Nord
Gerookte zalm, kruidenkaas, 

ui en peterselie

Zalm deluxe
Gerookte zalm, mozzarella, 

pesto, croutons

Delphine
Scampisalade, mango, 

avocado en tuinkers

Tonno
Tonijnsalade, groene pesto, 

gesmolten mozzarella en tuinkers

Mathieu
Tonijnsalade, zongedroogde 

tomaatjes, parmezaan, rucola 

en pijnboompitten

VEGETARISCH

Happy Hummus
Hummus, peper, avocado, 

komkommer, radijs en tuinkers

Omelet
Omelet met toppings

- tomaat

- grijze garnalen

- gerookte zalm

mini mini miniNORMAAL NORMAAL NORMAALMAXI MAXI MAXI

3,50

3,60

3,60

4,20

4,20

3,20

3,20

3,20

3,40

4,20

4,30

4,30

4,90

4,90

3,90

3,90

3,90

4,10

5,30

5,40

5,40

6,00

6,00

5,00

5,00

5,00

5,20

3,40

3,90

3,40

3,40

3,40

4,30

4,00

3,40

3,50

3,50

4,10

3,60

4,10

4,10

4,10

5,00

4,70

4,10

4,20

4,20

5,20

4,70

5,20

5,20

5,20

6,10

5,80

5,20

5,30

5,30

3,40

4,30

4,40

4,40

4,30

3,30

4,30

2,80

+ 0,25

+ 1,00
+ 1,00

4,10

5,00

5,10

5,10

5,00

4,00

5,00

3,50

+ 0,50

+ 1,50
+1,50

5,20

6,10

6,20

6,20

6,10

5,10

6,10

4,60

+ 0,75

+ 2,00
+ 2,00
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Salades

VEGETARISCH 

Natuur
Gemengde sla, tomaat, ei, groene 

boontjes, maïs, HOMEMADE aardap-

pelsalade, yoghurtdressing

Tomaat mozzarella
SALADE NATUUR + plakjes tomaat, 

plakjes mozzarella, croutons, yoghurt-

dressing en groene pesto

Geitenkaas
Gemengde sla, tomaat, ei, quinoa, 

groene boontjes, maïs, zachte geiten-

kaas, jonagold appel, rozijnen, honing , 

croutons en yoghurtdressing

Burrata
Gemengde sla, tomaat, ei, quinoa, 

groene boontjes, maïs, burrata, peper, 

grof zout, pijnboompitten, basilicum 

en yoghurtdressing

Geitenkaas met peer
Gemengde sla, ei, quinoa, rode biet, 

geitenkaas gepaneerd in panko, geka-

rameliseerde peer, radijs, 

notenmengeling, croutons, rucola 

en yoghurtdressing

Camembert
Quinoa, gemengde sla, komkommer, 

radijs, kerstomaatjes, rode ui, Camem-

bert President uit de oven, notenmen-

geling, appel en yoghurtdressing 

met honing

VLEES

Ham
SALADE NATUUR, gekookte ham en 

honing-mosterddressing

Gerookte ham
SALADE NATUUR, fi jn versneden 

gerookte ham, yoghurtdressing 

en groene pesto

Americain
SALADE NATUUR, americain, ajuin,  

augurk en yoghurtdressing

Tomaat mozzarella ganda
SALADE NATUUR, plakjes tomaat, 

plakjes mozzarella, croutons en fi jn ver-

sneden ganda ham, yoghurtdressing 

en groene pesto

Koude vleesschotel
SALADE NATUUR, americain, vleessa-

lade, gekookte ham, gerookte ham, 

kippenwit, salami, lunchworst, yoghurt-

dressing en mayonaise

Geitenkaas met spek
SALADE NATUUR, ovengebakken 

gerijpte geitenkaas met spek, honing, 

rozijnen, croutons en yoghurtdressing

Carpaccio
Gemengde sla, tomaat, ei, taboulé, 

groene boontjes, maïs, runds-

carpaccio, zongedroogde tomaatjes, 

gekookt eitje, balsamico crème, 

rucola, croutons , olijfolie 

en groene pesto

Burrata special
SALADE BURRATA, kerstomaatjes, ge-

rookte ham, balsamico crème, rucola + 

yoghurtdressing en groene pesto

Parma meloen (seizoensartikel)
Gemengde sla, tomaat, ei, groene 

boontjes, maïs, taboulé, meloen, 

mozzarellabolletjes en tomatenpesto

KIP

Kip
Ijsbergsalade, gegrilde kip, parmezaan, 

croutons en yoghurtdressing

Kip ansjovis
Ijsbergsalade, gegrilde kip, parmezaan, 

croutons, ansjovis en yoghurtdressing

Kipfi let
SALADE NATUUR, fi jn versneden 

kippenwit en honing-mosterddressing

VIS

Tonijn
SALADE NATUUR, tonijnsalade, perzik en 

yoghurtdressing

Tonijncocktail
SALADE NATUUR, tonijnsalade, cocktail-

saus, perzik en yoghurtdressing

Gerookte zalm
SALADE NATUUR, gerookte zalm, ajuin, 

yoghurtdressing en cocktailsaus

Tomaat-garnaal
SALADE NATUUR, geemondeerde 

tomaat opgevuld, grijze garnalen, 

ajuin, croutons, yoghurtdressing en 

cocktailsaus

Witte asperges (seizoensartikel)
Gemengde sla, tomaat, ei, groene 

boontjes, maïs, quinoa, witte asperges, 

gerookte zalm, gekookt eitje, croutons 

en yoghurtdressing

Groene asperges (seizoensartikel)
Gemengde sla, tomaat, ei , groene 

boontjes, maïs, taboulé, gebakken 

groene asperges, gepocheerd eitje, 

gerookte zalm en yoghurtdressing

Scampi mango
Gemengde sla, tomaat, ei, taboulé, 

groene boontjes, maïs, zoetzuur gema-

rineerde scampi, mango, avocado, 

rode ui en olijfolie

Koude visschotel
Gemengde sla, tomaat, ei, quinoa, 

groene boontjes, maïs, scampi, grijze 

garnalen, surimi, gerookte zalm, rucola, 

yoghurtdressing en cocktailsaus

Chef’s choice salad
Sashimi van zalm, quinoa, rucola, 

kerstomaat, rode ui, bonen, kool met 

mosterd-agavedressing, crispy onions 

en pompoenzaad

SUGGESTIES

Ontdek onze suggesties en meer op

www.alimentos.be of onze socials. 

5,50

8,00

8,00

11,50

12,00

12,00

7,50

8,00

8,50

8,50

9,00

9,50

12,00

13,00

11,50

7,00

7,50

7,50

8,00

8,00

10,50

12,50

12,00

12,00

12,50

12,50

13,00
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Stuk fruit (appel, banaan, peer)

Snickers 50g

Bounty 57g

Mars 45g

Twix 50g

Kinder Bueno 43g

Coca Cola 33cl

Coca Cola Zero 33cl

Ice Tea 33cl

Chaudfontaine plat 50cl

Chaudfontaine bruis 50cl

Fanta 33cl

Alimentos Fresh Orange Juice 50cl

Sprite

SOEP

DESSERTS

Donuts
Check onze website voor 

het volledige assortiment!

Muffi  n 
Speculoos caramel

Nutella

Vanille

Oma’s vanillepudding 
met speculoos

Verse fruitsalade

Gebak van de week

Versgebakken pannenkoeken 
(2 stuks of per kg)
huisgemaakte pannenkoeken, met 

liefde gebakken incl. bloemsuiker 

en boter

Bagel Lotus Speculoospasta-
banaan
Krokant gebakken bagel natuur of 

sesam, met Lotus speculoospasta en 

banaan

Bagel Nutella-banaan
Krokant gebakken bagel natuur of 

sesam, met Nutella en banaan

Dagsoep 0,5l

Dagsoep 1l
Supplement Gruyèrekaas

Supplement Croutons

Onze soep wordt standaard geleverd in 
kartonnen soup to go bekers. Wens je graag 
de soep geleverd in thermossen of grote 
soepgamellen? Dat kan! Neem hiervoor 
even contact met ons op.

WARME GERECHTEN SNACKS

DRINKS

Lasagne + brood

Spaghetti + gemalen kaas

Veggie spaghetti 
+ gemalen kaas

Macaroni met kaas en ham

Groentelasagne 
+ brood

Weeklunch
Bekijk ons weekmenu op 

www.alimentos.be

Portie = 2 stukken
Bij ons afgebakken, enkel nog 2 min.
opwarmen en klaar!

Onze dagschotels worden koud geleverd.

8/ portie

8/ portie

8/ portie

Margherita 

Prosciutto

Salami

SPREADS (250gram)

Americain

Eiersalade

Garnalensalade

Gerookte zalmsalade

Kip curry

Krabsalade

Tonijnsalade

Vleessalade

SAUZEN 1L

Bolognaise

Kaassaus met ham

Kaassaus met zalm
2,00

4,00
+0,50
+0,50

10,00

8,50

8,00

8,00

9,00

8,50 - 10,00

1,60

1,60

1,80

1,60

1,60

1,60

3,60

1,60

1,50

1,00

1,50

1,20

1,00

1,75

4,50

3,00

7,00

6,00

4,00

4,00

4,00

3,50

1,30

2,00
2,00
2,00

3,50

3,50

3,00

3,00/2st.
of

6,50/kg

4,00

4,00

11,00

13,00

13,00
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Italiaans getinte tapasplank

Rijkelijk belegde tapasplank. Voorzien van jonge kaas, salami, chorizo, oude kaas, 
gerookte ham, mortadella, groene olijven, zongedroogde tomaatjes, gevulde pepers, 
bruschetta met tomaat en basilicum, crackers, lange grissini, mosterd en homemade dips.

TAPASBOX

We beschikken over een assortiment aan tapasboxen. Smakelijk gevuld voor 
twee personen. Wens je er graag nog een fl esje bubbels of wijn? (+7,00 EUR)

TAPASPLANK DELUXE

Rijkelijk belegde tapasplank. Voorzien van Emmentaler kaas, Rosette en Fuetec salami, 
Comté, Serranoham, Coppa, mini-salamisticks, preskop, spiesjes tomaat/mozzarella, 
gebakken scampi (zoetzuur), frisse tartaar van zalm, groene olijven, zongedroogde 
tomaatjes, gevulde pepers, wrap met rundscarpaccio, gedroogde champignons, 
mosterd, homemade dips en crackers. 

Daarnaast zorgen we voor sfeer en gezelligheid met 
de handgemaakte kaarsen van Lima Candles. 

FLEUR DE CAMEMBERT

Camembert klaar voor de oven, inclusief broodjes om te doppen.  

TRAITEUR TAPAS

Assortiment van mini-broodjes (per persoon)

Witte broodjes, bruine broodjes, meergranenbroodjes, sandwiches, 
ciabatta… Allerlei verschillende mini-broodjes smakelijk belegd. 
We maken een keuze uit ons assortiment belegde broodjes. 
Laat u verrassen! 

We werken met een minimale afname van 25 broodjes/box.

Optie: 
Individueel verpakt in een foodbox per persoon. 

Supplement mini-wrap
Wilt u ook nog graag een mini-wrap toevoegen aan het geheel? 
Dit maken wij met plezier voor u klaar!  

Supplement wrap
Liever de combo van mini-broodjes en grote wraps? Dit kan! 
We rekenen 2 halve wraps per persoon.  

wrapbuffet (VANAF 4 PERSONEN)

Wraps smakelijk belegd, 4 halve wraps per persoon. We maken een 
keuze uit ons assortiment. Laat u verrassen! 

Een gezellige avond met vrienden of familie op de planning? Of een afterwork 
drink met collega’s? Dan bent u bij Alimentos aan het juiste adres! Naast onze 
zelf samengestelde planken werken we ook graag op maat of volgens budget 
van de klant.

We ontvangen daarbij graag uw bestelling 2 dagen op voorhand. We leveren 

deze met plezier bij u thuis, op kantoor of op locatie.

We ontvangen graag uw bestelling 
2 dagen op voorhand. We leveren deze met 
plezier bij u thuis, op kantoor of op locatie.

· 1,30 EUR/broodje

(+ 1 EUR/persoon)

· 1,40 EUR/wrap

· 4,50 EUR/wrap

· 36 EUR (Supplement van 8 EUR/extra persoon)

· 11,50 EUR/persoon (bestellen kan vanaf 4 personen)

· 38,00 EUR

· 15,00 EUR/persoon (bestellen kan vanaf 4 personen)

· 12,50 EUR/box
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PIZZA PLUKBROOD

Gevuld brood met passata, mozzarella, kaas en salami. 
15min in de oven en klaar! 

MEXICAANSE NACHO’S

Nacho’s klaar voor de oven. Tortilla chips met homemade nacho-saus.

COZY BOX

De perfecte box om iemand te verrassen of gewoon om zelf thuis alleen 
of met z’n tweetjes van te genieten. 

Dé box om onze geliefde, verse pannenkoeken van de nodige toppings te voorzien. 
Onze cozy box is gevuld met 8 pannekoeken, cassonadesuiker, kandijsuiker, bloemsuiker, 
Nutella, confi tuur, boter, verse fruitsalade, Callebaut chocolademelkdruppels, 
vanillewafeltjes, M&M’s en banaan. 

ALL THE WAY

• Diverse soorten ontbijtkoeken
• Assortiment zachte en krokante broodjes
• Zoet beleg (Nutella, confi tuur, honing…)
• Boter
• Hartig beleg (jonge Gouda, gekookte ham, gerookte ham en kippenwit)
• Yoghurtbowl met vers fruit
• Gekookt eitje
• Vers geperst sinaasappelsap
• Callebaut chocolademelkdruppels

ALL THE WAY deluxe

• Diverse soorten ontbijtkoeken
• Assortiment zachte en krokante broodjes
• Zoet beleg (Nutella, confi tuur, honing…)
• Boter
• Hartig beleg (jonge Gouda, gekookte ham, gerookte ham en kippenwit)
• Gerookte zalm
• Yoghurtbowl met vers fruit
• Verse pannenkoeken
• Gekookt eitje
• Vers geperst sinaasappelsap
• Callebaut chocolademelkdruppels

ONTBIJTEN

Suggesties boxen

Naast ons ruime assortiment 
beschikken we telkens over week- en 
maandsuggesties. 

Check dus zeker onze Facebook, 
Instagram en webshop voor de laatste 
nieuwtjes.

 @FOODBYALIMENTOS

 foodbyalimentos_be

 https://www.alimentos.be

We werken graag op maat van 
de klant! 

Zit je met een idee? 
Een event, verjaardag of speciale 
gebeurtenis? We zitten graag met 
jou samen!

 @FOODBYALIMENTOS

 foodbyalimentos_be

 https://www.alimentos.be

· 12,50 EUR

· 5,00 EUR

· 25,00 EUR/box

· 25,00 EUR/persoon

· 35,00 EUR/persoon

Supplement bubbels
 + 5,00 EUR

Supplement bubbels
 + 5,00 EUR
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Contactgegevens

Ieperstraat 311 D02,  
8930 Menen (TYBERPARK)
www.alimentos.be
info@alimentos.be
056 19 26 60

Openingsuren

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

9u - 13u
9u - 13u
9u - 13u
9u - 13u
9u - 13u
Op bestelling
Op bestelling

BESTELLEN

Uw bestelling plaatsen kan tot 9u.  
Wij leveren deze voor 12u ‘s middags bij u op kantoor. 
Beloofd!

Bestellen voor de dag zelf?  
Plaats uw bestelling via de webshop www.alimentos.be. 
Betalen kan via Bancontact, Payconiq of op factuur.

Bestellen voor een andere dag? 
Plaats uw bestelling via bestellingen@alimentos.be of 
telefonisch 056 19 26 60.

LEVEREN

Gratis levering aan huis in Menen vanaf 20 euro.

Kom je niet aan 20 euro? Dan leveren we ook met plezier mits 
supplement van 2 euro. 

Verder leveren wij uiteraard ook met plezier op andere 
locaties, mits een vergoeding van 0,50 cent/km incl. btw,  
te rekenen vanaf 5 km. Wij leveren ook ’s namiddags,  
‘s avonds en in het weekend. Op voorhand af te spreken. 

Ligt uw bedrijf op onze leverronde? Dan leveren we gratis 
zonder minimum afname.

AFHALEN

Wenst u uw bestelling liever zelf bij ons af te halen?  
Dat kan! Bel of mail uw bestelling op voorhand naar ons door. 
Afhalen kan tot 13u.

LEVEREN & AFHALEN
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Bestel online
via de webshop

www.ALIMENTOS.be




