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Waarom Kwalitaria de Vluchtheuvel:  
 

We kunnen redelijk kort zijn, waarom u voor Kwalitaria de Vluchtheuvel zou kiezen. Wij werken met passie, zijn enthousiast en denken mee met onze klanten. 
Al meer dan 15 jaar een begrip in de regio, voor bedrijven maar ook voor onze gasten in onze prachtige cafetaria gelegen op het vernieuwde Chopinplein. Wij 
werken samen met een eigen slager die ons dagelijks voorziet van de beste vleeswaren, maar bijvoorbeeld ook onze schnitzels en varkenshaassaté. En voor 
onze kipproducten uiteraard een eigen poelier, om onze diversiteit nog maar even te 
benoemen. Onze keuken blijft hierbij telkens zoeken naar de juiste balans. 

 
Productinformatie Maaltijdsalades: 
Hete kip: Gemengde sla met malse kipreepjes. 
Tonijn: Gemengde sla met tonijn. 
Brie en noten: Gemengde sla met gesmolten brie en noten. 
Couscous: Gemengde sla met fijne couscous, zachte geitenkaas en paprika. 
Beefreepjes: Gemengde sla met warme beefreepjes terriyaki en gedroogde uitjes. 
Carpaccio: Gemengde sla, carpaccio, pesto, pijnboompitten, kaassnippers en 
balsamico. 
Al onze salades worden vers bereid, met verse ingrediënten. 
 

Productinformatie Specialiteiten:                    
Warmvlees Deluxe: Warmvlees met geb. ui, champignons en pindasaus. 
Brie Deluxe: Warme brie met bacon en gemengde noten. 
Carpaccio: Carpaccio, rucola, pesto, pijnboompitten, kaassnippers en balsamico. 
Brugse Beenham: Warme beenham met geb. ui, champignons en honing-
mosterdsaus 
Hete Kip: Pittige kipreepjes met chilisaus. 
Al onze broodjes worden vers afgebakken in eigen oven. 
 

                                                  
Nieuw is ons assortiment zijn verse smoothies. (H)eerlijk en gezond! 

 Smaak: Alleen rijpe en smaakvolle fruitsoorten worden gebruikt. 
 Gezondheid: Er worden geen suikers toegevoegd ook niet via het smoothie basissap. 
 Energie: Van een smoothie krijg je een extra energieboost, om weer fris en fruitig  

aan het werk te zijn! 

 

             Voorwaarden zakelijk bestellen: 
 

 Bestellen via de mail voor 11:00 uur voor bestelling 
dezelfde dag.                                        

 Bezorgen vanaf € 12,50 en onder de € 20,00 rekenen we 
€ 2,50 bezorgkosten. 

 Betaling per factuur voldoen? Wij hanteren een 
betalingstermijn van 5 dagen. 

 Wij bezorgen van 11:00 tot 13:30 en van 16:15 tot 17:00. 

 Buiten deze tijden bezorgen wij op vooraf gemaakte 
afspraak. 

 De gehanteerde prijzen gelden vanaf 1 november 2017. 

 Alle prijzen zijn inclusief 6% BTW. 

 Wij werken en transporteren 100% H.A.C.C.P. 
gecontroleerd. 

 Voor speciale vergader- en/of lunchpakketten, raadpleeg 
dan vluchtheuvel.kwalitaria.nl. 

 


