Valentijnsontbijt
70 € / 2 pers.
(Te bestellen op zaterdag 13 en zondag 14 februari)

Start je dag samen met een héérlijke smoothie
van rode vruchten.
We voorzien ook rauwe eitjes en voorgebakken ontbijtspek,
zo tover je in enkele minuten een
héérlijke omelet met spekjes op de tafel
( Ja, je mag een kleine inspanning doen voor je geliefde! )
Als dat nog niet voldoende is zorgen we ook
nog voor alle nodige extra’s
zo kan je haar/hem extra in de watten leggen!
Flesje fruitsap, Frans brood
Mini- pistolets, mini- sandwiches en mini- koffiekoeken
Assortiment kaasjes en siroop
Grill- ham, Gerookte zalm, Valentijnsalade
Choco, confituur, speculaaspasta en botercups
Leonidas pralines
Apart te bestellen:
Champagne +29,70€
Cava Damia +12,90€
Thermos koffie +15,00€
Thermos warme chocolademelk +11,55€
Afhaling steeds mogelijk, levering beperkt mogelijk!
Volzet = Volzet

Valentijns
folder

013 333 699
info@traiteurblommen.be
www.traiteurblommen.be
Staatsbaan 215 bus 2 - 3460 Bekkevoort

Enkel af te halen op 13 februari !

Koude tapas met
focaccia en broodstengels
30€ /2 pers.

Olijfjes, zongedroogde tomaten,
tonijnsalade van’t huis, pesto,
Manchegokaas, chorizo, saltufo,
Parmasalami en Parmaham.
Kan uitgebreid worden met:
Stuffed potato: 15,00€ /2 halve
Gehaktballetjes albondigas: 1,85€ /100g
Scampi van de chef: 3,35€ /100g
Spare- ribs: 1,60€ /100g

Kreeften en oesters
Dagprijs

Kreeften en oesters steeds verkrijgbaar op
bestelling.
Vraag ernaar in de winkel!

Enkel af te halen op 13 februari !

Kaasschotel
Onze kaasschotels worden met zorg
samengesteld uit ons
assortiment rijpe en fijne kazen.
Ze worden rijkelijk afgewerkt met druiven,
gedroogd fruit en noten.
12,50€ / pers. voor 250g kaas
17,50€ / pers. voor 350g kaas
met brood : + 3,00€ / pers.
( Mini- pistolets, mini- sandwiches,
notenbrood en botercups. )

Bereide gerechten
• Fluweelsoepje met zoete puntpaprika en zure room 8,00€ /liter
• Pasta à la Lady en de vagebond 15€ /pers.
• Pasta aglio e olio met kreeft dagprijs
• Pasta aglio e olio met lamskroon 29,95€ /pers.
• Rode vruchtenmascarpone 8,50€ /pers.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor druk- of zetfouten.

