Vrolijk Pasen !
2019

Paasontbijt

Geniet van een heerlijk ontbijt met fruitsap van
Sinaasappelaere!
Heerlijke broodjes en koffiekoeken met
boter, confituur, choco, kip curry en krabsla
Ook een vers stukje fruit, pudding en
een kakelvers gekookte eitje zijn inbegrepen.
En… natuurlijk paaschocolade!
Levering op zaterdag 20 en
zondag 21 april 2019!
€55/2 personen
+15€ voor thermos koffie of warme
chocolademelk
+12,90€ voor fles Cava Damia
+29,70€ voor fles Champagne
013 333 699
info@traiteurblommen.be
Staatsbaan 215 bus 2 - 3460 Bekkevoort
WWW.traiteurblommen.be
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Paasmenu

Aspergeroomsoep
met brood en botercups
&
Varkenshaasje
of parelhoenfilet ( +1,35€)
met saus naar keuze,
lentegroentjes en kroketjes
&
Dessertbord
€28,50/pers.

A la carte

(op voorhand te bestellen)
Rundstong met saus naar keuze
Vogelnestjes in tomatensaus
Asperges op Vlaamse wijze
Konijn met pruimen
Aardappelgratin
Verse kroketjes
Paëlla
…

Koud buffet Pasen
Gandaham met meloen
½ gevulde en ontbeende kwartel
“Vitello tonato”
Gepocheerde zalm
Tomaat garnaal
Met groenten, sauzen, broodjes en
botercups.
€32/pers.

Voor een groter
gezelschap
Bezoek zeker onze
website en ontdek:
- Tapasbuffet
- Breughelbuffet
- Pastabuffet
- ….
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Bestellen kan tot en met woensdag 17 april 2019.
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