ORDER - DELIVERY
I Love Food della mamma is een gezellige plaats met 40 zitplaatsen
om te ontbijten, lunchen met collega’s, vrienden en familie.
Wij bieden een breed gamma aan verse BIO producten, alles wordt zelf gemaakt;
belegde broodjes, soep, pasta en ook koude en warme schotels ter plaatse op
te eten, te laten leveren of om mee te nemen.
Ons BIO stokbrood wordt artisanal geproduceerd.
Wij zijn bereikbaar op elk uur van de dag. Bestelling voor de dag zelf moeten
voor 10u00 doorgegeven worden per telefoon op het nr. 02/527.93.97 of per
email naar info@i-lovefood.be.
Voor broodjesplateaus moet de bestelling voor
15u00 de dag voordien doorgegeven worden
(vanaf 6€/person = 3 mini broodjes/person - volgens uw smaak).

Follow us on www.facebook.com/ilovefood.be

TEL 02 527 93 97 - WEB I-LOVEFOOD.BE
12 ELOYSTRAAT, 1070 BRUSSEL

Sandwich - Soup - Salad - Pasta - Breakfast
Homemade/ Fresh / Bio / Veggie
EAT IN - TAKE OUT - DELIVERY
Wij leveren gratis
in onze buurt* voor elke bestelling van minimum 40€ (*).
Zone
gelegen
tussen
Bara,
Zuidstation,
Industrielaan,
Tweestationsstraat en Kuregem. Verder dan onze buurt rekenen we 12€ leveringkosten aan.
Voor bestellingen
voor meer dan 50 personen worden de leveringskosten,
met
plezier,
gratis
aangeboden.

OPEN VAN MAANDAG TOT VRIJDAG VAN 8U30 TOT 15U30
GESLOTEN IN THE WEEKEND EN OP FEESTDAGEN (OPEN OP ANVRAAG)

CHOOSE YOUR SANDWICH
Vlees

SALAD/ SOUP/ PASTA

Alessa 								
3,30€ / 4,90€
Bresaola, parmezaan schaafsel, rucola, extra vierge olijfolie
Davide
			
3,80€ / 5,70€
Gepaneerde kip, aubergine, parmezaan, tomatensaus
Emanuele					
3,15€ / 4,70€
Gepaneerde kip, tomaten, rucola, verse pesto
Flavio								
3,25€ / 4,80€
Salami Spianata, pecorino, aubergine, extra vierge olijfolie
Ivano 						
3,40€ / 5,10€
Home-made balletjes, tomaten, sla, extra vierge olijfolie
Lorena 							
2,95€ / 4,40€
Ham, provolone kaas, oregano, tomaten, sla, extra vierge olijfolie
Mirko								
3,30€ / 4,90€
Italiaanse rundstartaar, balsamico, parmezaan schaafsel, rucola, extra vierge olijfolie
Pepe								
3,70€ / 5,50€
Italiaanse ham, Mozzarella di Bufala DOP, oregano, extra vierge olijfolie
Santo 								
3,80€ / 5,70€
Home-made balletjes, aubergine, parmezaan, tomatensaus
Toto								
3,25€ / 4,80€
Italiaanse ham, creme van artisjokken, parmezaan schafsel, semi-gedroogde tomaten, rucola
Victoria							
2,90€ / 4,30€
Mortadella, provolone piccante, aubergine, tomaten, rucola, extra vierge olijfolie

Vis

Dario							
Tonijn, rode ui, olijventapenade, tomaten, rucola, extra vierge olijfolie
Mylena								
Zalm, geitenkaas, sla, balsamico
Ophelia		
Zalm, rode ui, tomaten, rucola

2,95€ / 4,40€
3,70€ / 5,50€
3,25€ / 4,80€

Vegetarisch
Alyssia							
Courgette, aubergine, paprika, Mozzarella di Bufala DOP, rucola, verse pesto
I Love food
		
Verse ricotta, paprika, oregano
Rosa 							
Aubergine, parmeezan, tomatensaus
Sara 					
Kaas naar keuze (verse kaas*, pecorino of provolone) sla, extra vierge olijfolie
Tiziana 						
Geitenkaas, honing, noten, rozijn
Ylenia
Mozzarella di Bufala DOP, tomaten, oregano, extra vierge olijfolie

Samenstelling van mijn BIO sla*

Medium / Maxi

2,70€ / 4,00€
2,60€ / 3,90€
2,80€ / 4,20€
2,60€ / 3,90€
3,25€ / 4,80€
3,50€ / 5,20€

(Op basis van sla )

Extra vierge olijfolie
Vinaigrette of mayonnaise BIO

met
met
met
met

Inbegrepen
0,40€

Plats

groenten en/of pasta
kaas of charcuterie
gepaneerde kip of balletjes
tonijn of zalm

6,00€
6,50€
7,00€
8,00€

***************
BIO soep met 1/4 baguette BIO

3,50€
***************

Pasta van de dag (+/- 500gr)
Prijs volgens ingrediënten
Pastabker (+/- 300gr - om mee te nemen)
4,50€
Aubergine BIO Parmigiana (+/- 250gr)
				
5,50€
De eieren van Nele - 2 gebakken eieren met oregano, 1/2 baguette
4,95€
Bruschetta (ter plaatse) Baguette met tomaten, oregano, look, olijfolie & sla 4,50€
Vegetarische schotel*
7,00€
Schotel met vlees en BIO assortiment* (rijst, pasta en/of groenten)
8,00€
Schotel met vis en BIO assortiment* (rijst, pasta en/of groenten)
9,50€
*0,60€ met brood

DESSERT / BREAKFAST
Alle onze desserten zijn home-made en variëren van dag to dag, vanaf 2,50€/portie :
Chocolate cake, creme van Spéculoos, cannolo, crumble met ricotta of tiramisù
Espresso
Koffie / BIO thee
Croissant BIO
Vers geperst BIO sinaasappelsap
De eieren van Nele

1,50€
1,80€
2,00€
2,20€
4,95€

BIO Ontbijtformules
(tot 11 uur)
Koffie/thee + croissant/cake
			
Koffie/thee + croissant/cake + vers geperst sinaasappelsap
Koffie/thee + de eieren van Nele
Koffie/thee + de eieren van Nele + vers geperst sinaasappelsap

3,50€
5,00€
6,00€
7,50€

