
M O E D E R D A G

Gift Box

O N T D E K  O O K  O N Z E
N I E U W E

Boxen8  &  9  m e i



Love my mommie
Chocolade callets voor jouw heerlijke chocolademelk @home

Koffiesticks

Vers sinaasappelsap

Hardgekookte eitjes

 Romige yoghurt

Verse fruit

Homemade granola

Op hout gerookte zalm 

Broodzak gevuld met lekkere pistolets, bruin hoevebrood & ovenverse croissants 

 Homemade confituren, artisanale chocoladepasta en hagelslag

Verse roomboter

Belegdoosje met jonge kaas, smeuïge brie met nootjes, Meesterlyck gekookte ham en salami 

Smeersla

Gebakken spek

Banana pancakes

Moederdaggebak

60 euro per 2 personen
De samenstelling van de boxen kan niet gewijzigd worden. Lees aandachtig onze werkwijze!

ONTBIJTBOX



Beste mama
In deze box voor 2 personen vindt u:

De volledige 
BREAKFAST BOX

+ 
Homemade soep

-
Koude pasta alla Expo&Kafie

-
Gebak 

80 euro per 2 personen
De samenstelling van de boxen kan niet gewijzigd worden. Lees aandachtig onze werkwijze!

BRUNCHBOX

Chocolade callets
Chocoladekoek en pistolet

Choco 
Verse yoghurt

Fruitje

12,50 euro p.p. 

Optie KINDSONTBIJT



Mama
In deze sharing box voor 2 vindt u:

 
Hapjes to share te serveren op kamertemperatuur

 
Smeuïge burrata met zongedroogde tomaatjes en basilicum

-
Tomaat-garnaal alla Expo&Kafie met zelfgemaakte eiersla

-
Gebakken witte worst met ui en honingmosterddressing

 
Gerechtjes to share die u nog even opwarmt

 
Soep

-
Paella met gamba's 

-
Pasta met kip in een sausje van gele curry en kokos 

-
  Quiche 

 
... en we sluiten af met een lekker dessertje!

 
70 euro per 2 personen

De samenstelling van de boxen kan niet gewijzigd worden. 
Lees aandachtig onze werkwijze!

 

AVONDBOX



Luxe geschenkdoos gevuld met verwennerij: 
-

Kleurrijk boeket 'Wild Flowers' droogbloemen

Dip dye kaars 'Pink Cloud' (ca. 12uur brandtijd)

Natural Heroes Bloemenhoning 250ml

Soapbar 70gr 
cederhout and cacao Earth Elements 

Gemalen koffie 100gr Expo&Kafie

Homemade granolaproeverij by Expo&Kafie 100gr 

DIY chocolademelk callets 75gr/0,50L

Lorlut Karamelpasta 220gr

Keats chocoladetruffels 16 stuks

Turks fruit 150 gr 
-

75 euro
Voeg een Fles Vrancken Champagne Premier Cru Brut 75 cl (+50 euro) toe

 

Gift BOX



BESTELLEN

U kan bestellen tot uiterlijk dinsdag 4 mei 9u 's morgens, tenzij onze pakketten vroeger uitverkocht zijn.
Bestellen kan uitsluitend via de MAMA-module op onze website www.expo-kafie.be

Eenmaal uw bestelling manueel verwerkt is, zal u een bevestiging ontvangen met betalingsinstructies.

LEVEREN OF AFHALEN Ontbijt-, Brunch- & Avondpakketten

Indien u ontbijt of brunch afhaalt, kan dit tussen 8u30 en 10u, Avondboxen kan u afhalen tussen 16u en 18u.
Vermeld bij afhaling duidelijk de naam waarop u bestelde.

Wenst u te laten leveren? Dit gebeurt tussen 7u45-10u30 (ontbijt&brunch) of 16u-18u (avondbox) afhankelijk van
uw adres. 

Een leveringsuur kan u helaas niet kiezen. 

Wij leveren gratis binnen volgende zone:
het gebied met Oostende als centrum en Middelkerke, Gistel, Jabbeke en De Haan als uiterste punten.

 

AFHAAL OF LEVERING Gift boxen 

Giftboxen kunnen worden afgehaal op zaterdag 8 mei en zondag 9 mei (8u30-16u) 
of u kan deze laten leveren zaterdag 8 of zondag 9 mei. Levering vindt plaats tussen 8u en 16u afhankelijk van de

route en uw adres. 

WERKWIJZE


