
.geeft je event smaak.

FLVR homecooking & catering... 
Vrienden en familie samen aan tafel, een heerlijke avond beleven vol gezelligheid.
Dit was (en is nog steeds) het opzet van FLVR-catering.
Met FLVR-chef Ronny als kok aan huis of als cateraar, zou elk event geslaagd zijn.
Een event vol smaak en culinaire hoogtepunten.

Althans, voordat Corona roet in het eten kwam gooien.

Maar ... we blijven niet op onze honger zitten!
We passen tijdelijk het concept aan zodat we alsnog onze creativiteit en smaken de wereld 
kunnen insturen. We zorgen er op deze manier voor dat jij al kan genieten van onze heerlijke 
verse soepen en maaltijdsauzen, die je in één twee drie op tafel zet of invriest.

Bestellen kan wekelijks tot donderdagavond 20u.
Afhalen op zaterdag en zondag tussen 14u en 16u. 
Levering is mogelijk (binnen Genk (+ € 5), buiten Genk (+ € 10)).
Vanaf 50 euro is de levering gratis.

Check zeker onze website flvr-catering.be of  
facebookpagina facebook.com/FLVRbyR  
om op de hoogte te blijven van onze nieuwe initiatieven en  
suggesties van de week.

Bestellen?
Bel of whatsapp naar 0478239720
mail ronny@flvr-catering.be

dit is 2020



Verse Soepen

Verse Maaltijdsauzen

Tuinkerssoep €4,5 / liter

Tomatensoep €4,5 / liter

Tomatensoep met home made balletjes €5 / liter

FLVR Bloemkool-broccolisoep €6 / liter

FLVR Venkelsoep met chorizo & saffraan €7 / liter

FLVR Oosterse kippensoep €7 / liter

Goulash Maaltijdsoep €8 / liter

Stoofvlees classic €9 / halve kg

FLVR Stoofvlees (karmeliet) €10 / halve kg

FLVR Ragu (bolognaise) €6,5 / halve kg

Bestellen? 
0478239720 
of ronny@flvr-catering.be 

Afhalen op za & zon van 14u tot 16u.
Schalmstraat 10, 3600 Genk
 
Levering  
binnen Genk, +€ 5 
buiten Genk, +€ 10
Boxbergheide, gratis
vanaf 50 euro, gratis

.geeft je event smaak.
facebook.com/FLVRbyR
instagram.com/flvrcatering

flvr-catering.be

Bestel
elke week tot 

do 20u. 
en geniet in het 

weekend


