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Bestellingen voor bedrijven              
 

Ideaal voor vergaderingen of recepties. 
Tarieven geldig vanaf 1 sept 2016 

 
LUNCH MET MINI BAGETJES 
Halve bagetjes* (mix van meergranen – wit – bruin) 
(aantal stuks: +/- 2 pp; prijzen excl BTW 6%)  
 
* een bagetje is de helft van een stokbrood maar met afgeronde hoeken, 125 gr 

 
Mix van standaardbeleg (kipcurry, tonijnsla, krabsla, ham en boter, kaas en boter) en luxe 
beleg (veggie met humus; zalm met kruidenkaas; brie met honing & appel; serrano of 
mozzarella en pesto en zongedroogde tomaten; geitenkaas met vijgenconfijt en rucola; 
spekbek… naargelang seizoensaanbod) maar steeds afgewerkt met garnituur zoals extra uitjes, 
tuinkers etc 
 
Geserveerd in rieten manden, servetten inclusief.  
 
Prijzen:  
 

 
 Met standaardbeleg en groenten garnituur:    3,60 € pp 
 (kipcurry, tonijnsla, krabsla, vleessla, ham en boter, kaas en boter) 

 
 Enkel luxe beleg:                  5,60 € pp 

(veggie met humus; zalm met kruidenkaas; brie met honing & appel; serrano of 
mozzarella en pesto en zongedroogde tomaten; geitenkaas met vijgenconfijt en rucola; 
spekbek, kaas & hesp met groenten (club)… naargelang seizoensaanbod). Wij voorzien 
steeds de veggie broodjes. 
 

Gemengde manden:  mix van bovenstaande    4,70 € pp 
 

 
 
DESSERTJES 
Standaard – dagelijks beschikbaar 
Brownies       1,90 € 
Wortelcake met walnoten en glazuur als topping  2,90 € 
Americain Muffins (vanille of chocolade)   1,65 € 
 
Op bestelling – min 3 dagen 
Wij werken ook samen met nikisbakery.be 
Al wat je daar op de website vind, kan je via BARBAGET bestellen. 
 
 
Ongemalen koffiebonen – aanbod voor bedrijven 
Wij werken met Caffenation samen voor onze koffiebonen. 
In de BARBAGET kan je terecht voor heerlijke koffie’s, volgens de regels van de 
barista gemalen en gezet. Maar je kan onze koffiebonen ook in grotere hoeveelheden 
ongemalen aankopen. Houdbaarheid +/- 2 à 3 maand aanbevolen. 
 

Zak van 1 kg  ROASTED    28 € excl BTW 
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Bestellingen, voor minder dan 15 personen, kunnen dagelijks voor 10uO0 
doorgegeven worden. Voor grotere bestellingen, graag minstens 2 dagen op 
voorhand. 
 
 

- Salades - 
 
Al wat er op een broodje kan, kan ook in een potje. Bij onze slaatjes krijg je steeds een half 
stukje brood mee en saus (mayonaise of vinaigrette), apart verpakt. 
Onze slaatjes zijn verpakt in plastic bowls. 
 

Basic salad (ham, kip)            4,50 € 
Sla, tomaten, komkommer, ei, geraspte wortel met hamrolletje of kip  

  
 
Salad met zalm, ui & tuinkers,  
brie & appel of 
mozzarella & zongedroogde tomaten   4,90 € 
Basis is basic salad met één van bovenstaande 
  
Caesar salad      5,10 € 
Sla, tomaten, ei, met kip, ansjovis, parmezan & caesar dressing 
  


