
met een hart
voor mens en natuur

D E  W R O E T E R

C AT E R I N G



De Wroeter Activiteitenboerderij 
staat al jaren in voor zelfgemaakte 
& ambachtelijke producten
met een hart. Hierdoor kunnen 
we zinvolle arbeid aanbieden 
aan onze deelnemers. Wij kiezen 
voor zinderende samenwerkingen 
& duurzame initiatieven.

Kies daarom bewust voor 
een ’gezonde’ twist tijdens 
jullie evenement!



De kracht van 
een gezond ontbijt

Zelfgemaakte granola, yoghurt, fruit, 
koekjes, een gezonde boterham 
en een Wroetersapje

Luxe formule:
Zelfgemaakte granola, yoghurt, fruit, 
koekjes, een gezonde boterham,
een Wroetersapje en frittata met 
groenten

€ 8,50 pp

€ 9,50 pp

op ieder moment 
van de dag

GENIETEN



Knabbel & babbel
Minimale afname: 20 personen

Een ruim assortiment van koekjes, 
vanillewafeltjes, fruit, muffins en cakes 
Het perfecte tussendoortje!

We leveren aan met de nodige 
presentatiekorven.

Ruim assortiment van onze koekjes:
• crunchies
• notenkoeken
• zandkoeken
• speculaas 
• speldenkopjes
• energiekoeken
• havernootjes
• chocospics 

In combinatie met klein handfruit 
van het seizoen (bio/lokaal).

€ 6,00 pp

Het kleine plezier

Het kleine plezier +
+ muffin
+ vanillewafeltjes

€ 8,00 pp

Lekker genieten:

Lekker genieten +
3 diverse soorten cakes 
(noten, kers, appel...) 

€ 10,00 pp

Het grote genot:



Soep & Spaghetti

Formule 1
Wroetersoep in een kommetje

Aangevuld met een gezonde 
boterham en een stuk fruit.

Formule 2
Ook zin in onze heerlijke soep 
of spaghettisaus op het werk, 
op school... ? 

Wij leveren ons ruim aanbod van 
Wroetersoep & spaghettisaus (vlees, 
veggie & vegan) ook aan per liter. 

Vraag een vrĳ blĳ vende offerte aan via 
011 37 64 47 of verkoop@dewroeterab.be

Onze soepen zijn vetarm 
en zitten boordevol 
lokale groenten!

€ 5,00 pp
We vragen een waarborg van 60 euro.



Mogelijkheid om te combineren 
met wraps.

standaard € 8,00 pp
luxe    € 9,50 pp
+ soep   € 3,00 pp extra

Broodjesassortiment
Gezond, vers en rijkelijk belegd

standaard € 9,50 pp
mini    € 5,00 pp

Onze Wroeterbowl
Een bom aan smaken

Heerlijke combinatie van pasta, 
quinoa… & heel veel groentjes!

Met vlees of veggie

De Wroeterstoemp
Een ovenschotel om van te genieten

Onze ouderwetse ovenschotel!
We leveren aan in ruime ovenschalen

Met vlees of veggie

€ 8,00 pp

Volg ons op sociale media!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!



Wij leveren enkel aan en 
voorzien geen bediening.

Voor grote bestellingen zal 
er steeds een voorschot van 
250 euro gevraagd worden.

Leveringskosten bedragen
0,50 euro per kilometer.

Aanleveren van biologisch 
afbreekbare borden en bestek: 
1 euro per persoon.

Er is een leeggoed van 0,50 euro 
op de glazen bokalen van de 
soepen en spaghettisauzen.

Smakelijk



DE WROETER 
Activiteitenboerderij vzw

Sint-Rochusstraat 6
3720 Kortessem
011 37 64 47
verkoop@dewroeterab.be

rek.-nr.: BE42 0011 2694 1754
btw-nr.: BE0425 789 418
RPR Rechtbank Tongeren

DE WROETER 
Boerderijwinkel

Sint-Rochusstraat 8

Openingsuren winkel

di, woe, do, vrij: van 10 tot 18 uur 
zat: van 9 tot 13 uurwww.dewroeter.be


