
 

 

 

VOORTREFFELIJKE
DAGVERSE EN 
HUISBEREIDE 
GERECHTEN 

GENIET SAMEN VAN 
ONZE 
BROODJESMANDEN 

 
Elke dag kan je bij Traiteur Lekker! 

genieten van heerlijke gerechten 

en maaltijden om mee te nemen. 

Onze chefs werken met de beste 

seizoensproducten volgens het 

marktaanbod. 

 
Geen zin om voor jezelf te koken? 

Maak je keuze uit onze dagverse, 

evenwichtige huisbereide 

maaltijden die je alleen nog maar 

hoeft op te warmen. Of stel zelf het 

menu voor je gezelschap samen 

uit ons ruime aanbod klassieke 

gerechten, bijgerechten en 

suggesties. 

 

Benieuwd naar 
al dat lekkers? 

 
Stuur een mailtje naar 

info@traiteurlekker.be 

en krijg elke dag het 

menu in je mailbox. 
 

 

 

 

Mini-broodjes Klassiek 1,4 € / stuk 

met ham, kaas, kip curry,… 

Mini-broodjes Deluxe 1,7 € / stuk 

met krab, garnalen, brie,… 

Mini-Wraps 2,5 € / stuk 

Halve wraps met zalm, gerookte ham, kip,… 

Halve Baguette 

Samengesteld uit ons assortiment 

belegde broodjes 

 

ONTDEK OOK 
ONZE FORMULES 
VOOR FEESTEN 

in onze andere folder! 
 
 
 
 
 

 
Oudestraat 135 - 3190 Boortmeerbeek 

016 43 68 82 

info@traiteurlekker.be 

www.traiteurlekker.be 

 
 

VERS • GEZOND • VOORTREFFELIJK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EEN WINKEL 
BOORDEVOL 

LEKKERS 

maandag tot vrijdag: 

8.30u tot 18u 

zaterdag: 

10u tot 14u 
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Prijzen geldig vanaf 1 november 2021 en onder 

voorbehoud van drukfouten en wijzigingen 

Oudestraat 135 - 3190 Boortmeerbeek 

 
maandag tot vrijdag: 8u30 tot 18u 

zaterdag: 10u tot 14u 

 
016 43 68 82 

info@traiteurlekker.be 

 

VERS, GEZOND EN 

 
 

 

IN DE WINKEL HELPEN WIJ U GRAAG 

DE JUISTE KEUZES TE MAKEN. 

Elke dag bereiden onze chefs 

voor u heerlijke gerechten 

om mee te nemen. 
 

Evenwichtig, met veel groenten, 

producten van topkwaliteit en 

aandacht voor het seizoen. 

 

MET DE GROOTSTE ZORG  SLAATJES 

BELEGDE BROODJES 
Met als basis een mengeling van krulsla 

met een waaier aan vers gesneden 

groentjes en een extra naar keuze: 

TRADITIONEEL 
 

Jonge Gouda-kaas 3 € 

Ham 3 € 

Ham + jonge kaas 3,5 € 

Spek + jonge kaas 3,5 € 

Gezond 3,2 € 

Ardeense ham 3 € 

Américain préparé  3 € 

Martino (ui, augurk, martinosaus)  3,5 € 

Boulet 3,2 € 

Boulet speciaal 

(mayonaise, ketchup, uitjes) 3,6 € 

Kip Curry / Kip Hawai 3 € 

Kipfilet natuur + saus naar keuze 3,5 € 

Vleessalade 3 € 

Tonijnsalade / Tonijn pikant 3,2 € 

Tonijntino (ui, augurk, martinosaus)  3,7  € 

Krabsalade 3,3 € 

Garnaalsalade 4,3 € 

Gerookte Schotse zalm en ui 4,3 € 

 

 
Supplement smos +1 € 

(sla, tomaat, ei, worteltjes, 

komkommer en mayo) 
 

Extra groentjes , saus , per soort +0,2 € 
 
 

 

SPECIAAL 
Schotse Zalm 5 € 

Gerookte wilde Schotse zalm, 

Philadelphia, zongedroogde 

tomaatjes en tuinkers 

Bouwvakker Boulet 4 €  

met aardappelsla en boulet 

Mozzarella Deluxe 5 €  

Galbani mozzarella, tomaat, 

groene pesto en tuinkers 

Kip Gezond 4,5 € 

Huisgebakken kipfilet, verse 

groentjes en yoghurtvinaigrette 

Smokey Philadelphia 4 €  

Philadelphia met gerookte ham, 

zongedroogde tomaatjes en tuinkers 

French Connection 4,5 €  

Brie, honing, nootjes en sla 

Kip Lekker! 5 € 

Huisbereide kip, andalouse,spek, 
gedroogde uitjes 

 
SOORTEN BROOD 
Baguette wit of grof 
Multigranen +0,3 € 

 
SAUSJES NAAR KEUZE 
Mayo, ketchup, andalouse, cocktail, 

yoghurtdressing, martinosaus, mosterd, tabasco 

 

SNACKS 
Curryrol 2,3 € 

Boulet 2.5 € 

Aardappelsalade of pastasalade of 

quinoa. 

 
Wilde Schotse Zalm   10,5 €  

Gerookte wilde Schotse zalm, 

gesnipperde ui en tuinkers 

Mozzarella 10,5 € 

Galbani mozzarella, 

tomaatjes en tuinkers 

Tonijn 10 € 

Tonijn natuur, zongedroogde 

tomaatjes en tuinkers 

Kip 9,5 € 

Verse huisgebakken kip 

en een kakelvers eitje 
 

SOEPEN 
Tomatensoep met balletjes (0,5 l)  2,5 €  
Soep van de dag (0,5 liter) 2,5 € 
Warme soep (0,5 liter) 3 € 

DESSERTS 

Chocolademousse 2.75  € 

Huisgemaakte rijstpap 2,75  € 

Rijsttaartje 2,75 € 

Verse fruitsla 4 € 

NESPRESSO KOFFIE 
Espresso             2,2  € 

Koffie                               2,2 € 

Cappuccino 2,7  € 

Koffie verkeerd 2,7 € 

 

OOK OM MEE TE NEMEN!  
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