
STREETFOOD

www.mistreetfood.be Prijzen zijn inclusief BTW

Wat is er heerlijker dan uitslapen? 
 Juist... uitslapen en vervolgens je dag starten met een heuse brunchbox!

Elk eerste weekend van de maand stellen wij onze eigen ‘streetfood’ brunchboxen samen.  
Boordevol heerlijke brunchgerechtjes! 

Al onze gerechten worden met de nodige veiligheidsnormen bereid, verpakt en afgeleverd.
 

BESTELLEN 
Bestel via het formulier op 

www.mistreetfood.be/brunchbox
 

Bestellen kan telkens t.e.m. woensdag 18u00 voor het geplande weekend  
Bestelling is pas geldig na betaling per overschrijving.

LEVEREN

Levering kan op zaterdag, zondag & feestdagen 
telkens tussen 7u00-11u00

tot 15km: GRATIS levering 
tot 20km: 10 eur

#TAKEMIOUT
#SMAKELIJK #KEEPITSAFE #KEEPITTASTY #SAMENSTERK

Mi! BRUNCHBOX



STREETFOOD

www.mistreetfood.be Prijzen zijn inclusief BTW

BRUNCH-BOX

Fruitsap
25cl

Melk & Chocoladeparels
25 cl

Egg Springroll
 Oosterse springroll met groentjes, ei & dip 

Italian Foccacia 
Groentenbroodpunten met roomkaas en italiaanse ham  

Smoked Salmon 
Gerookte zalm met frisse groentjes & dille-peterselie breekbrood 

 
Brood & Beleg

Mini pistoleetjes met wereldse kruiden en beleg 
(kaas, salami, choco, confituur & boter)

Greek Yoghurt & Granola
Smeuige Grieks yogurt, granola en fruit

Blueberry Muffins 
Zacht cakegebak met blauwe besjes

Voor het brood in deze box hebben we gekozen voor een 
kleurrijke mix van mini-broodjes. Deze werden op smaak 

gebracht met wereldse kruiden zoals kurkuma, dille, sesam.. 
De broodjes en de foccacia bak je zelf 6-8 minuten af in een 

voorverwarmde oven van 180°C.  
Zo geniet je van de volle smaaksensatie en een krokante bite!

EXTRA

Fles Prossecco 
Casa Coller Brut • Italië • 100% Chardonnay • 75 cl

Wildboeket
Verse snijbloemen voor extra kleur in huis 

Verse Fruitsalade 2 pers. 
Appel, meloen, sinaasappel, ananas en hele blauwe druiven 

Dessertglaasjes  2 stuks 
keuze uit: 

cheesecake
chocomousse

 tiramisu

14,5 EUR

25 EUR

8 EUR

8 EUR

BRUNCHBOX 1 PERSOON 
BRUNCHBOX 2 persOnEN
BRUNCHBOX 3 PERSONEN

35 EUR

60 EUR

85 EUR

Extra items kunnen enkel besteld worden in aanvulling van je box


