
  

HAPJES 

Onze lijst met feestelijke hapjes voor recepties of bij het aperitief 

vindt u op www.traiteurlekker.be 

GOURMET ASSORTIMENT 17 € / persoon 

Assortiment vlees om zelf te bakken met een volledig 

groentenbuffet (zie BBQ formules). 
 

KAASPLANK 17 € / persoon 

Assortiment van 6 soorten harde en zachte kazen naar keuze 

(250 gr per persoon), gegarneerd met nootjes, druiven, rozijnen, 

dadels, vijgen,… en gepresenteerd met broodjes en botertjes. 
 

DESSERTENBUFFET                              12 € / persoon 

Assortiment van huisgemaakte rijstpap, chocolademousse, 

verse fruitsla, miserable, javanais en gebak. 
 

BROODJESMANDEN 

Mini-broodjes Klassiek 1,6 € / stuk 

met ham, kaas, kip curry,… 

Mini-broodjes Deluxe 1,9 € / stuk 

met krab, garnalen, brie,…  

Mini-Wraps    3 € / stuk 

Halve wraps met zalm, gerookte ham, kip,… 

 
 
 
 
 
 
 
 

VERS • GEZOND • VOORTREFFELIJK 

     VERS, GEZOND EN VOORTREFFELIJK. DAT PROEF JE ! 
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www.traiteurlekker.be 

 
GROEPSKORTING 

BUFFETTEN & BBQ 

5% vanaf 10 personen 

10% vanaf 20 personen 

TRAITEURSERVICE 

FEESTEN 

af te halen 
op bestelling 

www.traiteurlekker.be 

http://www.traiteurlekker.be/
mailto:info@traiteurlekker.be
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Minimum bestelling van  

8 personen voor alle 
buffetten ,  bbq formules, 
dessertenbuffet  of 
kaasplanken  ! 

 

KOUDE BUFFETTEN 
 

PASTA BUFFET 27 € / p.p. 
 
• Pastasalade met mozzarella, olijven,        
rucola en tomaatjes 

• Griekse pasta met tonijn en groentjes 
• Pastasalade met kip en pesto 
• Pasta met scampi en honing-

mosterdvinaigrette 

 
 

BUFFET DELUXE 30 € / p.p. 

• Scampi’s met garnituur 
• Duo van gerookte zalm en gerookte forel 
• Gekookte beenham met honing-
mosterddressing 
• Rosbief met groentekrans 
• Huisbereide kip met vers fruit 
 
+ Geraspte wortelen, koolsla, tomaten, 
Groene boontjes , komkommer, sla, 
aardappelsla, pastasalade 
+ Assortiment sausjes 
+ Assortiment broodjes en boter 
 

 

BUFFET LEKKER! 33 € / p.p. 

• Gepocheerde zalm “Belle Vue” 

• Tomaatjes gevuld met grijze garnaaltjes 
• Mozzarella met pijnboompitjes, rucola  
• Hamrolletjes met asperges 
• Kipfilet met vers fruit 
• Gerookte ham met meloen 
 
+ Geraspte wortelen, koolsla, tomaten, 
Groene boontjes , komkommer, sla, 
aardappelsla, pastasalade 
+ Assortiment sausjes 
+ Assortiment broodjes en boter 
 

 
 
 
 

WARME MAALTIJDEN  
 

MENU OP MAAT 

Op maat van uw wensen stellen wij voor 

uw gezelschap een verse maaltijd samen 

met hapjes, soep, voorgerecht, 

hoofdgerecht en dessert. U hoeft het 

alleen nog op te warmen. Meer informatie 

in de winkel, kindermenu’s zijn ook 

mogelijk. 

 

WARME GERECHTEN 

U kunt ook bij Traiteur Lekker! terecht voor 

huisbereide gerechten voor grote groepen 

die u alleen hoeft op te warmen zoals 

stoofvlees, vol-au-vent, wok, pasta’s, 

balletjes in tomatensaus,… Meer informatie 

in de winkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestellen bij Traiteur Lekker! 

Wanneer? 

➜ tot 10 personen: 

ten laatste 7 dagen op voorhand 

➜ vanaf 10 personen: 

ten laatste 10 dagen op voorhand 
 

Al uw bestellingen uit deze folder kunt 

u - na afspraak - ook op zaterdagavond, 

zondag en feestdagen afhalen 

BBQ FORMULES  
 

KLASSIEKE BBQ 18 € / p.p. 
 
• BBQ worst 
• Kippenbout 
• Grillburger 
• Spareribs 
• Groentenbuffet voor BBQ  

 

 
 
FEESTELIJKE BBQ 22 € / p.p. 

 
• Papillot van zalm 
• Gemarineerde steak 
• BBQ worst 
• Gemarineerde kipfilet 
• Groentenbuffet voor BBQ  

 

 
GROENTENBUFFET  11 €/ p.p. 

 
 
•  Aardappelsla en pastasalade 
•  Koolsla, fijne groene boontjes, geraspte 
wortelen, tomaten, komkommer, sla 
•  Assortiment sausjes, broodjes en boter 
 
Inbegrepen bij bovenstaande BBQ-formules 
Ook apart verkrijgbaar  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Oudestraat 135 - 3190 Boortmeerbeek 

maandag tot vrijdag: 8u30 tot 18u 

zaterdag: 10u tot 14u 

 
016 43 68 82 

info@traiteurlekker.be 

www.traiteurlekker.be 

Prijzen geldig vanaf 1 januari 2023 en onder 

voorbehoud van drukfouten en wijzigingen 

 

 
 

Bedrijfsfeest of familiefeest? Onze 

chefs zorgen voor een onvergetelijk 

samenzijn. Zij bereiden voor u op 

bestelling alles wat u nodig heeft om 

er een succes van te maken en ook zelf 

van uw feest te kunnen genieten. 

Hapjes, koude buffetten, volledige 

feestmenu’s, kaasplank, barbecue, 

desserts… Bij Traiteur Lekker! vindt 

u altijd de juiste formule voor uw 

evenement. 

Evenwichtig, met veel groenten, 

producten van topkwaliteit en 

aandacht voor het seizoen. 

 

DAT PROEF JE  

DE BESPREKING VAN UW FEEST. 

BUFFETTEN & BBQ 

➜ vanaf 10 personen 5% korting 

➜ 20 personen of meer: 10% korting 
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