Menu 7
Pastabuffet
vanaf 18€/pers.

Lasagne
Penne met pastasaus van ’t huis
Tagliatelli verde met gerookte zalm en champignons
Tagliatelli met scampi van de chef
Met broodbuffet en botercups
Uiteraard kan u ook zelf samen stellen!
Aanvullende suggesties:
Koude tapas als hapje / voorgerecht met focaccia en
broodstengels: 8,00€/pers.
Paprikasoep met Maredsouskaas: +2,75€/pers.
Tiramisu: +2,25€/pers. of dessertenbuffet:5,60€/pers.

Menu 8
Koud en warm buffet
44,50€/pers.

Folder
Lentefeest
Communie
Vormsel

Koud

Gandaham met meloen
Carpaccio van huisgemarineerde zalm met dille
Vitello tonato
Gemarineerde gamba’s
Rauwkost, sausje, broodjes en botercups

Warm

Varkenshaasje met saus naar keuze
Parelhoenfilet met saus naar keuze
Lentegroentjes
Kroketjes

Warm geleverd en au bain-marie geplaatst + 30 €.

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

Menu 1

Menu 2

Menu 4

Menu 5

Assortiment ovenklare hapjes
&
Tomatenroomsoep met balletjes
Brood en botercups
&
Varkenshaasje
met saus naar keuze
en kroketjes
&
Ijspronkstuk

Assortiment ovenklare hapjes
&
Vitello tonato of
carpaccio van huisgemarineerde zalm
&
Aspergeroomsoep met balletjes
Brood en botercups
&
Parelhoenfilet
met saus naar keuze
en kroketjes
&
Ijspronkstuk

Koud buffet

Koud buffet kids

Kipfilet
Gandaham met meloen
Tomaat garnaal
Gamba
Huisgemarineerde zalm
Gevulde eitjes
Met uitgebreid assortiment rauwkost,
aardappelsla, sausjes, broodjes en
botercups.
31€/pers.

Kippenboutje
Hespenrolletje
Vogelnestje
met uitgebreid assortiment
rauwkost,
aardappelsla, sausjes,
broodjes en botercups.

Volwassenen: 29,75€/pers.
Kinderen: 20,75€/pers.

Volwassenen: 43,60€/pers.
Kinderen: 21,40€/pers.

10,60€/pers.

Menu 6

Warm geleverd en au bain-marie geplaatst + 30 €.

Koude en warme tapas
26€/pers.

Menu 3

Koud

Americain party

Hot- dogs met zuurkool
Hamburger met gebakken ui en bacon
Spare- ribs
Americain potatoes
Ketchups- mayonnaise- mosterd
Donuts & muffins
Volwassenen: 18,50€/pers.
Kinderen: 9,25€/pers.
Supplement rauwkost: +1,50€/pers.

Olijfjes, zongedroogde tomaten, tonijnsalade van’t huis, Manchego kaas
Chorizo, Parmasalami, saltufo, mortadella en Parmaham

Warm

Gehaktballetjes albondigas, scampi van de chef en spare- ribs.
Apart te bestellen
Focaccia: 3,50€/stuk
Broodstengels: 7,35€/stuk

Warm geleverd en au bain-marie geplaatst + 30 €.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor druk- of zetfouten.

