
Bestellijst Food’OR: september en oktober 

LUNCH OP HET WERK: BESTELLIJST VOOR BEDRIJVEN 
 
 
 
 
 
 
 

 
Product Prijs Aantal 

stuks 
Namen 

½ liter soep van de dag €2,50   
1l soep van de dag €5,00   
Dagschotel: kip met currysaus, rijst en wok groentjes €12,00   
Dagschotel: balletjes in tomatensaus met puree €7,95   
Dagschotel: vleesbrood met wortelpuree en groentjes €11,40   
Dagschotel: macaroni met kaas en hesp €7,95   
Dagschotel: spaghetti bolognaise €7,95   
Dagschotel: vis van de dag met pasta of puree €12,00   
Dagschotel: gehaktbal met mozzarella en tagliatelle €11,89   
Salade met kip €9,00   
Salade met geitenkaas, appel en spekjes €9,00   
Salade met vlees en vis €11,00   
Salade met vlees €9,00   
Pastasalade “sweet chicken” €8,50   
Pastasalade “kilokiller” (veggie) €7,50   
Italiaanse pastasalade €9,50   
Wrap “tasty italiano” €5,50   
Wrap “tropicana chicken” €5,50   
Wrap “nordic salmon” €5,50   
Chocomousse €2,80   
Chocolade muffin €2,50   
Muffin met nutella €2,50   
Platte kaas met aardbeien 
 

€2,80   

Coca cola 50cl €2,30   
Coca cola zero 50cl €2,30   
Chaudfontaine blauw 50cl €1,50   
Chaudfontaine rood 50cl €1,50   

Naam bedrijf: 
BTW-nummer: 
Facturatieadres: 
Leveringsadres: 
Tel nummer contactpersoon: 
Gewenst tijdstip levering:  …../…../…..    …… : …… 



Bestellijst Food’OR: september en oktober 

Product Prijs Aantal 
stuks 

Namen 

Fanta 50cl €2,30   
Ice tea 50cl €3,20   
Fruit en soep op het werk (per week)    
Fruitmand klein 4 pers. €23,00   
Fruitmand middel 6-7 pers. €29,00   
Fruitmand groot 10-12 pers. €37,00   
1l soep van de dag (geen mogelijkheid tot warme levering) €5,00   
Formules voor uw vergadering 
(op een plateau afgewerkt met vers fruit) 

   

Foccacia broodje met gedroogde ham €3,00/st   
Foccacia broodje met gerookte zalm €3,00/st   
Foccacia broodje met brie  €3,00/st   
Foccacia broodje met mortadella €3,00/st   
Wrap “veggie” €1,85/st   
Wrap “tasty italiano” €1,85/st   
Wrap “tropicana chicken” €1,85/st   
Wrap “nordic salmon” €1,85/st   

 
 

Bij vragen contacteer ons gerust! Wij helpen u graag verder! 

Betaling bij afhaling of maandelijkse facturatie. 

BESTELLINGEN VOOR S'MIDDAGS MOETEN TEN LAATSTE OM 9:30 UUR 
WORDEN DOORGEGEVEN NAAR INFO@FOODOR.BE. 

 
Openingsuren: 

Maandag: GESLOTEN 
Dinsdag: 13U30-14U 

Woensdag: 8u-13u30  14u30-18u30 
Donderdag: 8u-13u30  14u30-18u30 

Vrijdag: 8u-13u30  14u30-18u30 
Zaterdag: 8u-13u30  14u30-18u00 

Zondag: 8u-12u30 
 

Bestellen kan enkel tijdens de openingsuren, geen bestellingen op maandag. 
 

info@foodor.be - tel:056 66 28 39 – Wielsbekestraat 24, 8780 Oostrozebeke – www.foodor.be 



Bestellijst Food’OR: september en oktober 

FRUIT - OP HET WERK: HOE WERKT HET? 

Bij de Food'OR leveren we wekelijks of twee-wekelijks. Aan u de keuze... Gemakkelijk toch! Er 
wordt steeds op maandag in de loop van de dag geleverd. Indien gewenst kunnen we ook op 
donderdag leveren. 

Heel wat voordelen: 

• Gevarieerd en kwaliteitsvol seizoensfruit 
• Meerdere keren per week mogelijk 
• 100% fiscaal aftrekbaar 
• Flexibel abonnement = elke week opzegbaar 
• Gezonde en gewaardeerde werknemers! 

Niet onbelangrijk: fruit staat beter binnen handbereik op de werkvloer. Werknemers grijpen 
blijkbaar minder snel naar fruit als het slechts op enkele plaatsen staat, bijvoorbeeld in de 
kantine. Naast fruit is ook soep 100% fiscaal aftrekbaar. 

Waar wacht je nog op? 

Welke mand past het best bij uw bedrijf?  De levering zit in de prijs - u ontvangt maandelijks 
een factuur. 

Fruitmand klein : 4 kg fruit : 23 euro (incl. BTW en levering)Min. 6 soorten fruit 

• Geschikt voor 4 personen/week 

 
Fruitmand middel : 6 kg fruit : 29 euro (incl BTW en levering) 

• Min. 8 soorten fruit 
• Geschikt voor 6/7 personen/week 

 
Fruitmand groot : 9 kg fruit : 37 euro (incl BTW en levering) 

• Min. 9 soorten fruit 
• Geschikt voor 10/12 personen/week 

Groot bedrijf met meer dan 40 werknemers? We helpen je graag met het samenstellen van 
fruit op maat bij jouw bedrijf. Contacteer ons en wij overlopen de mogelijkheden. 



Bestellijst Food’OR: september en oktober 

SOEP- OP HET WERK: HOE WERKT HET? 

Alle principes zijn hetzelfde als bij fruit op het werk. Onze soep wordt in eigen keuken bereid 
met verse groenten. Ze bevatten geen aardappelen, bewaarmiddelen, noch additieven. Ze 
wordt bereid met veel passie en liefde. U kunt steeds kiezen tussen 5 verse soepen die we 
komen leveren op jullie bedrijf. De soep wordt verpakt in keteltjes van 1 liter. We stellen een 
warmhoudketel ter beschikking vanaf levering van 8 liter, dit is voor ongeveer 25 mensen. 

ASSORTIMENT BROODJES EN/OF WRAPS - OP HET WERK: HOE WERKT 
HET? 

Ideaal wanneer er een meeting gepland staat! We bieden een combinatie foccaciabroodjes 
aan met een 4 soorten beleg (€3/ stuk). We raden een hoeveelheid van 3 broodjes aan per 
persoon. Bij wraps (€ 1.85/ stuk) raden we 3 à 4 stuks aan per persoon. De combinatie wraps 
en foccaciabroodjes kan zeker ook. Het geheel serveren we met fruit, zoals: meloen, druiven, 
aardbeien/clemantines en kerstomaatjes (= enkel bij broodjes). 

WARME MAALTIJDEN & SALADES- OP HET WERK: HOE WERKT HET? 

Voor de warme maaltijden en salades werken we met een vast (= op aanvraag). Er is keuze 
tussen dagschotels, rauwskost- en pastasalades, wraps, 1/2 liter soep en desserts. 

Bij vragen contacteer ons gerust! Wij helpen u graag verder! 

BESTELLINGEN VOOR S'MIDDAGS MOETEN TEN LAATSTE OM 9:30 UUR 
WORDEN DOORGEGEVEN NAAR INFO@FOODOR.BE. 

 
Openingsuren: 

Maandag: GESLOTEN 
Dinsdag: 13U30-14U 

Woensdag: 8u-13u30  14u30-18u30 
Donderdag: 8u-13u30  14u30-18u30 

Vrijdag: 8u-13u30  14u30-18u30 
Zaterdag: 8u-13u30  14u30-18u00 

Zondag: 8u-12u30 
 

Bestellen kan enkel tijdens de openingsuren, geen bestellingen op maandag. 
 

info@foodor.be - tel:056 66 28 39 – Wielsbekestraat 24, 8780 Oostrozebeke – www.foodor.be 


