Nummer:

Datum:

FEESTDAGEN BIJ
2021-2022
Hapjes
Assortiment 4 lekkere hapjes om op te warmen in de oven

/stuk
10€

Soepen met garnituur ( apart verpakt ) -1L =een portie voor 3 personen
Boschampignonsoep met croutonnekes
Bisque van garnaal met room , cognac en bieslook
Tomatensoep met ballekes
Butternutpompoensoep met spekkrokantjes

8€
12€
6€
8€

Voorgerechten
Black tiger scampi met currykokos,wokgroentjes en basmatirijst
Quiche met groenten , fris feestelijk slaatje ( vege)
Italiaanse ham met Cavaillonmeloen
Gepocheerde zalm met rode pesto / coctailsaus /slaatje

13€
10€
13€
12€

Kreeftenschotel /koud buffet/gourmet/kaasschotel
Kreeftenschotel per 2 personen te bestellen
Halve uiteengehaalde kreeft (gedecorticeerde) , scampi , ger.zalm,
ger.forel, grijze garnaal ,sla, tomaatjes, citroen , uitjes
Sausjes , broodjes en boterkes
Koud buffet Lekker !! vis/vlees/slaatjes/sausjes/broodjes
Gourmetschotel/slaatjes/sausjes/broodjes
Kaasschotel /garnituur/broodjes/boterkes
Hoofdgerechten
Gevulde kalkoenrollade met champignonroomsaus/kroketten
Kabeljauw met botercitroensaus ,feestelijke groentjes en duchesseaardappelen
Hertenfilet met gebakken witloof,gevuld appeltje, bonenrolletje in spek,
portosaus en rostï-aardappelen
Vol au vent met koekje /slaatje/kroketten
Wildragout met knolselder, spruiten , wortel, boontjes en kroketten
Varkenswangen met kroketjes
Vegetarische vol-au-vent /koekje/slaatje en duchesse-aardappelen
Desserten
Feestelijke chocolademousse
Tiramisu met Bastonjekoekjes en Amaretto
Panna Cotta met rode vruchtjes
Dessertbuffetje / 6 soorten minidessertjes

aantal

55€/p.p.

33€
15€
17€

17€
20€
22€
12€
20€
18€
13€

4€
4€
6€
11€

TOTAAL

prijs

PRAKTISCH
•

Traiteur Lekker! is doorlopend open op:
- 24 december vrijdag zijn we open van 08.30-16.00
- 25- 26 december enkel voor bestellingen en afhalingen tussen 11u00-14u00
- 31 december vrijdag zijn we open van 08.30-16.00
- 1 januari bestellingen en afhalingen tussen 11u00-14u00
- 2 -3 januari hebben we winterslaap
De rest van de openingsdagen zijn we normaal geopend van 08u30-18u00

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kerstmenu’s te bestellen t.e.m. 18 december
Oud- en nieuwjaar menu’s te bestellen t.e.m. 25 december
Bestellingen kunnen gemaakt worden in de winkel , met afgifte van dit ingevuld document samen
met een voorschot van 50 €
Alle buffetschotels kunnen rechtstreeks op tafel gezet worden
Alle warme maaltijden worden meegegeven in bakjes die in de oven of microgolf kunnen.
En worden vergezeld met persoonlijk advies om deze vakkundig te kunnen opwarmen
Omdat we met zo weinig mogelijk plastiek willen werken worden sommige gerechten meegegeven in
glas of porselein, deze worden aangerekend bij niet terug binnenbrengen
U vindt niet wat u zoekt? Spreek er ons over aan!!!
Graag houden wij rekening met u speciale wensen , eventuele diëten en allergieën . Meer info
beschikbaar bij Traiteur Lekker!!

Naam :………………………………………………………………………………………………………….
Bestellingsnr.:……………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer : ………………………………………………………………………………………..
Voorschot :……………………………………………………………………………………………………..
Afhaaldatum :………………………………………………………………………………………………….
Afhaaluur : ……………………………………………………………………………………………………..

Oude Straat 135
3190 Boortmeerbeek
www.traiteurlekker.be

info@traiteurlekker.be
016/43.68.82
BE0846.557.602

