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Steenweg Hulst Lessen 61  •  9140 Elversele
tel. 052 49 70 35  •  info@vivobox.be

www.vivobox.be  •           vivobox - versboetiek

OPENINGSUREN

dinsdag, donderdag en vrijdag:
7.00 - 18.30 u. (doorlopend)

woensdag: 7.00 - 17.30 u. (doorlopend)

zaterdag: 7.00 - 17.00 u. (doorlopend)

zondag: 7.00 - 12.30 u.

Bekijk ons assortiment ook online!
WWW.VIVOBOX.BE
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      Proef onze heerlijke
      kaas-, charcuterie-
      en tapasschotels
Kaasschotel    € 12,50 p.p.
Wij voorzien een assortiment seizoenskazen
(min. 6 verschillende) ongeveer 270g p.p. aangevuld
met fruitige en hartige garnituur (ongeveer 220g p.p.)

Kaasschotel ‘Puur Belgisch’  € 14,00 p.p.
Standaard kaasschotel met enkel Belgische kazen 
en in het seizoen ook exclusief Belgische garnituur.
Inclusief een woordje uitleg over de kaasmakerij.    

Kaasschotel met aangepaste wijn € 17,00 p.p. 
Vanaf 6 personen. Idem zoals hierboven maar 
met 2 flessen bijpassende wijn.

Kaasschotel met aangepast bier  € 17,00 p.p.
Vanaf 4 personen. Idem zoals kaaschotel maar 
met minimaal 4 verschillende bijpassende bieren.

Kaasdessert    €   7,50 p.p.

Charcuterieschotel   € 11,50 p.p.
Rijkelijk gevulde schotel met minimaal 7 verschillende
soorten charcuterie, voorzien van fruitige en 
hartige garnituur. 

Koude visschotel   € 17,00 p.p.
Gerookte zalm, tomaatje met garnaalsla, 
opgevulde eitjes, opgevulde perzik, gerookte heilbot 
en forel aangevuld met koude groentegarnituur.

Tapas / Hapjesplank   €   9,50 p.p.
Assortiment olij�es en pepertjes, Manchego
en Feta kaas, kaasbloempjes, diverse fijne salamis,
meloen en rauwe ham afgewerkt met fruit, nootjes
droge vruchten en seizoensgroentjes.

Bierplank    € 6,50 p.p.
Blokjes salami (2 soorten), kaas (2 soorten),
rauwe ham, mosterd, ketchup, augurkjes en zilveruitjes.

Prijzen geldig voor schotels vanaf 3 personen.
Minder dan 3 personen? Dan rekenen we een 
supplement van € 1,00 p.p.

      Hapjes/amuses
Tomaat, mozarella,
basillicum spies   € 1,30/st.
Tomaat tartaar glaasje  € 1,65/st.
Kippencocktail 
op een bedje van ijsbergsla  € 1,70/st. 
Borrelglaasje gandaham - meloen € 1,85/st.
Wrap gerookte zalm
en kruidenkaas   € 1,95/st.
Blauwe seizoenskaas
met granaatappelpit   € 2,25/st.
Mini tomaat - garnaalsla  € 2,55/st.
Aspergetips met zalm   € 2,95/st.
Assortiment bladerdeeghapjes (20st.) € 18,75
Mini quiche    € 2,50/st.
Apéro kippenboutjes (10st.)  € 5,75

      Huisbereide
      verse soepen
Wij maken dagelijks verse soep in de periode 
september-maart. Buiten deze periode maken
wij uw soep graag op bestelling.

Standaardsoepen  € 4,5/L
(tomatensoep, Juliennesoep, Preisoep, 
witloofsoep, Courgettesoep, pompoensoep, …)

Kervelsoep   € 4,75/L
Tomatenroomsoep  € 4,75/L
Aspergesoep   € 5,00/L
Oosterse courgettesoep € 4,95/L
Kreeftensoep   € 6,75/L
Ossenstaartsoep  € 5,95/L

      Verse streekeigen
      aardappelproducten
 

Aardappelpuree van ‘Moese Petatten’ € 2,00 p.p.

Groentenpuree    € 2,50 p.p.

Aardappelgratin   € 3,75 p.p.

Aardappelkroketten (10st.)  € 2,95

Aardappeltjes gekruid   € 2,55 p.p.

Aardappelsla (koud)   € 1,50 p.p.

      Met fruitige groentjes
 

Verse Fruitsla    € 13,00/kg

Platte kaas met vers fruit   € 3,85 p.p.

Fruitspiezen (min. 20 st.)  € 1,15/st.

Gesneden fruit chocoladefondue (100 gr) € 4,50 p.p.
(Huur toestel niet inbegrepen, apart te bespreken)

      Gezellig tafelen
Fondueschotel   € 11,00 p.p.
Ism Keurslager Monsieur - Hamme  

Gourmetschotel   € 12,00 p.p.
Ism Keurslager Monsieur - Hamme  

Pittaschotel (vanaf 4 pers.)  € 9,50 p.p.
‘Pitta Voeding Neyrinck’, pitta van varkensvlees (350 gpp)
bagnat broodjes en lookmayonaise. Ook rauwkost
(ijsbergsla, tomaat, wortel en geraspte witte kool) 
zijn voorzien.

Groentenschotel (koud) (vanaf 4 pers.) € 9,50 p.p.

Breugheltafel (vanaf 4 pers.)  € 19,50 p.p.
Witte en zwarte pensen, kriekjes, gehaktballen, rauwe
ham met meloen, kippenboutjes, paté, kop en spek, droge
worst. Aangevuld met diverse garnituren en appelmoes.
Chocomousse en rijstpap als bijhorende desserts.

Koud buffet (vanaf 4 pers.)  € 24,00 p.p.

Broodjesschotels en
verrassingsbroden
Minisandwiches of 
pistolets met 
standaard beleg  € 1,25/st.
(ham, kaas, prepare, kip curry, …)

Supplement groentjes € 0,25/st.

Minisandwiches of
pistolets “De luxe”  € 1,60/st.

Presentatie in 
verrassingsbrood  € 12,00/st.

Soep met broodjeslunch € 6,95 p.p.
Kom langs of bestel online!

  www.vivobox.be

Uw winkelpunt voor
dagverse producten!


