
VIVA VEGGIE

PROEVERIJ
VEGGIE

23/2

VIS NOCH VLEES
Zaterdag 23 februari - 10u tot 13u

PROEVERIJ VEGGIE

Kom langs en ontdek onze vegetarische toppers.
Van Eccelpoel
Lierseweg 20 - 2200 Herentals
014 21 26 93
bestellingen@vaneccelpoel.com
www.vaneccelpoel.com

OPENINGSUREN
Maandag: 12u - 18u

Dinsdag - Vrijdag: 09u - 18u
Zaterdag: 08u - 18u

Zon - en feestdag: 08u - 12u

PROMO

NIEUW

VEGGIESCHOTEL

Een selectie vegetarische hapjes & dips
voorschotelen?

Ons keukenteam schikte het beste uit onze 
veggietoog op een deluxe veggieschotel!

Is't al tijd voor een vegetarische apero?

VEGGIESCHOTEL
¤ 16,50 p.p.

Zaterdag 23/2 t.e.m. donderdag 28/2

Huisgemaakte veggieburgers
Verschillende soorten

2 + 1 gratis

Huisgemaakte quinoasalade

150g + 50g gratis

Verse linzensalade

150g + 50g gratis



Quinoaburger

Veggieburger van eigen makelij. 
Met een stevige basis van quinoa en een 
zalige kruidenmix, bekoort deze 
vegetarische burger ook carnivoren!

Ontdek onze verschillende burgers op basis 
van quinoa:
• Natuur
• Feta
• Geita
• Pecorino & courgette

Vegaburger - De Vegetarische Kookstudio

Onze keukenploeg volgde een workshop 
veggie- en vegaburgers maken bij 
vegetarische chefs Miki Duerinck & Kristin 
Leybaert. 
Ze kwamen terug met een heerlijk recept 
voor vegaburgers!

• Vegaburger met zoete aardappel

Veggieburgers - De Paddenstoel

Sinds 1988 is De Paddenstoel een vaste 
waarde in de bio- en veggiewereld. Gezonde, 
ecologisch verantwoorde burgers aan de 
man brengen, is al jarenlang hun missie.

Ontdek ons assortiment in de veggietoog!

Het proeven waard!

Van Eccelpoel & healthy concept SELF slaan de 
handen graag in elkaar. 
Zaakvoersters Claire Luyten & Laurence Colpaert 
dragen gezonde voeding hoog in het vaandel. 
Ze werkten samen met ons enkele gerechtjes uit die 
we graag in onze toog uitstallen. 

Eindelijk gezonde voeding to go!

Te verkrijgen:
Pokébowl

Salade met hummus en falafel
Quinoasalade met gegrilde haloumi

SELF meets VAN ECCELPOEL

VAN ECCELPOELS

Must Tastes
Hummus 

Magie bestaat... uit kikkererwten en look. Onze 
hummus is om duimen en vingers van af te likken.

Even opwerken met een scheutje olijfolie en 
sesamzaadjes. Et voilà: je hebt de perfecte dip.

Graag met wat artisanaal stokbrood? 
Da's hummus goed!

Huisgemaakte pizza met bloemkoolbodem

Oh jawel, dromen komen uit. En ze komen in een 
koolhydraatarme vorm. 

Probeer onze huisgemaakte, vegetarische pizza 
mét bloemkoolbodem.

Een gezonde pizza: jouw gebeden zijn aanhoord!

Veggie Collectie


