
Inneke’s Lunchbox
B e l e g d e  b r o o d j e s    S c h o t e l s    P a s t a
S a l a d e s    S o e p    B r o o d    … 

Herenthoutseweg 149   2200 Herentals             Tel : 014/70.55.85   GSM 0494/66.44.05             Weekend & Feestdagen gesloten
E-mail : innekes.lunchbox@telenet.be

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/01/2018 en vervangt alle vorige lijsten

Bestellingen per e-mail krijgen altijd een bevestiging.                                                                         
Krijgt u geen bevestiging, neem dan aub zeker telefonisch contact.





Leveringen

Onze middagtoer garandeert een levering tussen 11.00u en 12.00u, indien uw
bestelling ons bereikt vóór 10.00u. Wanneer u om één of andere reden toch
later bestelt, spreken we een leveringsuur af.

Leveringen voor de mensen die in ploegen werken vinden plaats tussen 9.30u en
10.00u(vroege) en tussen 17.30u en 18.00u. Ook hier vragen we om zeker tijdig
te bestellen.

Kortingsbonnetjes

Bij elke bestelling die geplaatst is, krijgt u per aankoopschijf van
€ 7,50 aan broodjes en drank, een kortingbon van € 0,50. Deze kortingbon(s) kan
u bij uw volgende bestelling onmiddellijk aftrekken of opsparen tot u er een
aantal bijeen heeft, en zo een keer uw volledige bestelling betalen. De artikelen
die uit de krantenwinkel komen, tellen voor de berekening van het aantal
bonnetjes niet mee.

Enkele algemeenheden



Broodjes
droog boter suppl.

Ciabatta €1,50 €1,60 €0,20 

Piccolo (+/-15 cm) €0,70 €0,80 

Sandwich €0,60 €0,70

Groffe piccolo (+/-15 cm) €0,80 €0,90 €0,10 

Groot wit €1,20 €1,30 

Fitness, licht grof €1,30 €1,40 €0,10 



Traditioneel
Klein Groot

broodje smos broodje smos

Kaas of hesp €1,65 €2,05 €2,80 €3,60 

Salami €2,00 €2,40 €3,30 €4,10 

Kaas en hesp €2,00 €2,40 €3,30 €4,10 

Kip met mayonaise €2,00 €2,40 €3,30 €4,10

Club kip €2,40 €4,10

Club kip speciale €2,50 €4,20 

Gemarineerde kip €2,20 €2,60 €3,55 €4,35 

Gem. kip, spek en appel €3,30 €3,70 €5,30 €6,10

Gem. kip, zonnige tomaatjes en pesto €3,30 €3,70 €5,30 €6,10

Gem. kip, kaas en looksaus €2,60 €3,00 €4,30 €5,10

Gem. kip, kaas, ananas en thousand island €3,30 €3,70 €5,30 €6,10

Préparé met/zonder ui €1,90 €2,30 €3,40 €4,20 

Martino €2,05 €2,45 €3,60 €4,40 

Martino speciale (met extra barbecuesaus) €2,15 €2,55 €3,70 €4,50 

Bicky martino €2,80 €3,20 €4,10 €4,90

Gezond (smos light saus, paprika en koolsla) €2,05 €3,60 

Smos natuur €2,00 €3,30 



Salades als broodbeleg
Klein Groot

broodje smos broodje smos

Kip Curry €1,90 €2,30 €3,25 €4,05 

Kip Hawaï €2,40 €2,80 €3,75 €4,55 

Kip Tropical €2,40 €2,80 €3,75 €4,55

Krabsla €2,30 €2,70 €3,60 €4,40 

Grijze garnaalsla €3,15 €3,55 €5,05 €5,85 

Eiersla €1,90 €2,30 €3,25 €4,05 

Eiersla met spek €2,70 €3,10 €4,45 €5,25

Aardappelsla €1,90 €2,30 €3,25 €4,05 

Aardappelsla, spek, ui en barbecuesaus €2,70 €3,10 €4,45 €5,25

Pita €2,30 €2,70 €3,60 €4,40 

Tonijnsla €1,90 €2,30 €3,25 €4,05 

Tonijn Tropical €2,80 €3,20 €4,10 €4,90

Vleessla €1,90 €2,30 €3,25 €4,05

Gebraad met tartaar €2,20 €2,60 €3,55 €4,35 

Vitello Tonato €2,80 €3,20 €4,10 €4,90

Gebraad met mierikswortelsaus en kappertjes €2,80 €3,20 €4,10 €4,90



Vis
Klein Groot

broodje smos broodje smos

Zalm met Philadelphia (radijsjes en cresson) €3,55 €3,95 €5,55 €6,35 

Zalm met Brie €3,55 €3,95 €5,55 €6,35 

Zalm met tartaar €3,25 €3,65 €5,15 €5,95

Zalm met Boursin €3,25 €3,65 €5,15 €5,95 

Zalm, ui, cresson, kruidenkaas en bieslookvinaigrette €3,65 €4,05 €5,65 €6,45

Zalm met/zonder ui €3,15 €3,55 €5,05 €5,85 

Duo van de zee €3,60 €4,00 €5,90 €6,70

Forel met cresson €3,35 €3,75 €5,35 €6,15

Tontino €2,20 €2,60 €3,50 €4,30 

Martino met ansjovis €2,80 €3,20 €4,10 €4,90 

Aardappelsla met haringfilet €3,35 €3,75 €5,35 €6,15



Warme Broodjes Klein Groot
broodje smos broodje smos

Omelet €2,35 €2,75 €3,80 €4,60 

Omelet met hesp €2,70 €3,10 €4,40 €5,20 

Spek met eieren €2,90 €3,30 €4,70 €5,50 

Smos spek €2,90 €5,00 

Spek met boter en bruine suiker €2,60 €3,00 €4,30 €5,10

Hamburger (€ 1,50 zonder broodje) €2,45 €2,85 €3,50 €4,30 

Mexicano (€ 2,00 zonder broodje) €2,60 €3,00 €4,30 €5,10 

Curryworst (€ 1,20 zonder broodje) & €3,20 €4,00 

Boulet (€ 1,50 zonder broodje) €3,50 €4,30 

Vleeskroket (€ 1,50 zonder broodje) €3,60 €4,40 

Kaaskroket (€ 1,50 zonder broodje €3,60 €4,40

Saté (€ 2,30 zonder broodje) €4,60 €5,40 



Provençaals Klein Groot
broodje Smos Broodje Smos

Brie €2,45 €2,85 €3,90 €4,70 

Brie met spek en appeltjes €3,30 €3,70 €5,30 €6,10

Brie Provençale (honing en pijnboompitjes) €2,60 €3,00 €4,30 €5,10 

Zalm met pesto €3,15 €3,55 €5,05 €5,85 

Mozarella €2,60 €3,00 €4,30 €5,10 

Mozarella Provençale (pesto, zongedroogde tomaten) €3,30 €3,70 €5,30 €6,10 

Italiaanse ham Provençale (mozz.,pesto en pitjes) €3,45 €3,85 €5,55 €6,35

Phila, Italiaanse ham, parmezaan en zongedr. tom. €3,55 €3,95 €5,65 €6,45

Vegetarisch
Klein Groot

broodje smos broodje smos

Radijsjes met cresson €2,05 €3,60 

Philadelphia (radijsjes en cresson) €2,05 €2,45 €3,60 €4,40 

Geitenkaas met honing en pijnboompitjes €2,60 €3,00 €4,30 €5,10

Geitenkaas met ananas, sla en cresson €2,60 €3,00 €4,30 €5,10



Extra’s op je broodje

Klein Groot

Extra saus €0,10 €0,10 

Ei €0,15 €0,30 

Tomaat €0,15 €0,30 

Wortelen €0,15 €0,30 

Komkommer €0,15 €0,30 

Cresson €0,15 €0,30

Ananas €0,30 €0,50 

Kaas €0,30 €0,50 

Hesp €0,30 €0,50 

Aardappelsla €0,50 €0,80 

Kip €0,50 €0,80 

Spek €0,80 €1,20

Zongedroogde tomaten €0,80 €1,20

Pijnboompitjes €0,80 €1,20

Smos = sla, tomaat, ei, wortel en komkommer €0,40 €0,80 



Soep

Dagsoep of tomatenroomsoep met broodje €3,00 

Dagsoep of tomatenroomsoep zonder broodje €2,80

Warme bakker

Curryrol koud €2,20 

Curryrol warm €2,20 

Chocoladebroodje €1,00 



Koude schotels

Klein Groot

Natuur €3,70 €5,40 

Hesp €4,20 €5,90 

Gepluisde kip €4,70 €6,40 

Gemarineerde kip €5,20 €7,40 

Préparé €4,70 €6,40 

Krabsla €5,20 €7,40 

Gerookte zalm €5,20 €7,40 

Gerookte forel €5,20 €7,40 

Grijze garnaalsla €6,20 €8,90 

Trio van de zee €7,50 €9,90

Tonijnsla €4,95 €6,90 

Russisch ei €4,95 €6,90 

Op z'n Italiaans €5,20 €7,40 

Tomaat garnaal €6,20 €8,90 

Saus + wit broodje zijn in de prijs begrepen! Extra sausje € 0,50

Sausjes: mayonaise, barbecuesaus, andalouse, tartaar, cocktail, samurai
Vinaigrettes: bieslook, honing-mosterd, thousand islands



Panini Croque Panini

Kaas met hesp €3,50 €4,50 

Kip kaas en tomaat €4,20 €5,20 

Zalm met kruidenkaas en tomaat €5,70 €6,70 

Italiaanse ham, rode pesto en mozzarella €5,70 €6,70

Groene pesto, mozarella, zonnige tomaatjes en pitjes €5,70 €6,70

Brie, spek, honing en cresson €5,70 €6,70

Gemarineerde kip, philadelphia en zonnige tomaatjes €5,70 €6,70

Geitenkaas, mierikswortel en gerookte zalm €5,70 €6,70

Op z'n Italiaans

Spaghetti met kaas €7,00 

Spaghetti met broodje en kaas €7,50 

Lasagne €7,00 

Lasagne met broodje €7,50 



Croques

Croque uit het vuistje €3,50 

Croque monsieur €6,00 

Croque madame €6,60 

Croque hawaï €6,60 

Croque bolognaise €6,60 

Wraps

Wrap met kip €6,50
Wrap met zalm €7,00
Wrap op z’n Italiaans €6,50



Wafels en pannenkoeken (alleen bij ons te nuttigen)

Wafel met bloemsuiker €4,00 

Wafel met slagroom €4,50

Pannenkoek met suiker €4,00

Pannenkoek met siroop €4,00

Wafel met bloemsuiker met een tasje koffie €5,70 

Wafel met slagroom met een tasje koffie €6,20

Pannenkoek met suiker met een tasje koffie €5,70

Pannenkoek met siroop met een tasje koffie €5,70



Drankjes die u niet kan (of wil) meenemen

Glas porto €3,00 

Glas cava €4,00

Westmalle Triple €2,90

Westmalle Donker €2,90

Koffie €1,70

Koffie verkeerd €2,00

Thee €1,70

Warme chocomelk €1,70



Drankjes

Chaudfontaine bruis, plat 0,50l € 2,00 

Sprite, Fanta 0,50l € 2,00 

Cola, Cola light, Cola zero 0,50l € 2,00 

Ice Tea 0,50l € 2,50

Gini blik € 2,00

Appelsiensap 0,33l € 1,80 

Aquarius Orange 0,50l € 2,50 

Fristi 0,25l € 1,70

Jupiler blik € 2,00 

Cecemel 0,25l € 1,70 



Artikelen uit de krantenwinkel

‘s Morgens de krant vergeten? Oei, sigaretjes zijn op? Geen boekje om te lezen 
terwijl u eet? Of wil u nog een snoepje als dessert?
Allemaal geen probleem!

Als u bij ons eten bestelt, brengen wij met veel plezier ook artikelen uit de 
krantenwinkel voor u mee.



Broodjesschotel
Broodjesschotel

 Kaas
 Hesp
 Préparé met/zonder ui
 Kip curry
 Kip hawaï
 Vleessla
 Eiersla
 Aardappelsla
 Tonijn

Luxe broodjesschotel (aanvullend)

 Krabsla
 Gebraad met tartaarsaus
 Gebraad met mosterdsaus
 Grijze garnaalsla
 Gerookte zalm met/zonder ui
 Allerlei smoskes

Uitgezonderd smoskes, bieden we deze broodjes allemaal open of gesloten aan. Voor de 
broodjesschotel rekenen wij € 1,90 (incl btw) per broodje. Voor de luxe broodjesschotel 
bedraagt de prijs voor de broodjes met luxebeleg €2,30 (incl btw) per broodje. U kan steeds 
zelf een keuze maken. Ook hebben we manden met mini-broodjes hotelassortiment. Bij de 
laatste keuze zijn smoskes af te raden, maar dit is uiteraard wel mogelijk. Gelieve de schotels 
tijdig te bestellen. 



Contactgegevens

Inneke’s Lunchbox
Herenthoutseweg 149
2200 Herentals
BE 463.781.744

Tel 014/70.55.85
Gsm        0494/66.44.05
E-mail Innekes.lunchbox@telenet.be

www.facebook.com/InnekesLunchbox


