Feestfolder 2018 - 2019
OnivO Traiteurs
Diestsesteenweg 378 - 3202 Rillaar
Tel: 016/220840 - GSM: 0473/560448
info@bezeke.be

Traditioneel Feestmenu
€ 30 p.p.
Tomatensoep met kippenballetjes
Kalkoen met champignonsaus
kroketten
worteltjes en erwtjes
appeltje met veenbessen
Chocomousse of Tiramisu

Hapjes
Tomaat mozzarella spiesje
Kippenhapje
Gekruide gehaktballetjes
mini worstenbroodje
mini pizza
pruimen met spek
zakouski’s (bladerdeeghapjes)

€1
€1
€ 0,50
€ 0,50
€1
€1
€ 1,20

Mini Buffet:

€ 15

hespenrol, tomaat-garnaal, gekookte zalm, meloen-gandaham
gemengde slasoorten, tomatenpartjes, komkommerschijfjes, geraspte
wortelen, eitjes, aardappelsla, mayonnaise en cocktailsaus

Koud Buffet:

€ 24

hespenrol, tomaat-garnaal, gekookte zalm, gerookte zalm, perzik-tonijn,
meloen-gandaham, varkensgebraad, rosbief
gemengde slasoorten, tomatenpartjes, komkommerschijfjes, geraspte
wortelen, eitjes, aardappelsla, pastasla, mayonnaise en cocktailsaus
Supplementen:
Scampi ananas
gerookte forel
gerookte heilbot
gerookte paling
rolmops
hotelbroodjes
mini sandwiches

€3
€ 1,50
€ 1,50
€ 2,00
€ 2,50
€ 0,40
€ 0,30

paté met uienconfijt
gehaktballetjes
gerookte eend
kippenboutje
asperges in de ham
boontjes met spek

€ 2,50
€ 1,50
€ 2,00
€ 1,50
€ 1,00
€ 1,00

Pasta-buffet:

€ 16,50 p.p. een pastabuffet kan vanaf 15 personen,

Spaghetti Bolognaise
Lasagne
Macaroni kaas-ham
Penne Kip Milanese

Linguine zalm-erwtjes-cremesaus
broodjes
geraspte Emmental
Parmezaan

Pizza party:

€ 15 p.p.

bain-marie gratis in bruikleen zolang de voorraad
strekt.

6 mini pizza-bodems
tomatensaus
hamblokjes
salami
gedroogde ham

Supplement:

pizza party kan vanaf 4 personen. oventjes gratis
in bruikleen zolang de voorraad strekt.

tomaat, paprika, ajuin, mais, champignons,
ananas, brocolli, artisjok, olijven, pepers
oregano, basilicum, kappers
geraspte emmental, geraspte mozzarella
spekblokjes

scampi of zeevruchten € 1,20

Fondue

€ 11,00 p.p.

Gourmet

€ 11,00 p.p.

Saladebar

€ 6,00 p.p.

tonijn of ansjovis € 0,50

Wij voorzien 300 gram vlees per persoon, dit op een mooi afgewerkte schotel met aangepaste
garnituren

Wij voorzien 300 gram vlees per persoon, dit op een mooi afgewerkte schotel met aangepaste
garnituren

Onze saladebars zijn een leuke aanvulling voor uw fondue- en gourmetschotels.
Deze bevat: gemengde slasoorten, tomatenpartjes, geraspte wortelen, komkommerschijfjes,
eitjes, aardappelsla, pastasla, opgelegde perziken, boontjes

Kaasschotel

€ 13,00 p.p.

Er wordt 250 gram kaas per persoon voorzien.
Inclusief aangepaste garnituren: tomaatjes, nootjes, rozijnen, druiven, ….
Kaasschotel bestaat uit een mooi assortiment Belgische en Franse kazen, steeds voor ieder wat
wils.

Tapas tv-schaaltje

€ 25 (4 personen)

hummus
gekruide gehaktballetjes
kippenhapjes
tomaat mozzarella spiesjes

Dessert
Chocomousse
Tiramisu
Rijstpap

pittige olijfjes
2 sausjes
chorizo
kaasblokjes-brandnetel
naanbrood

tijdens de feesten worden onze desserts enkel voorzien in
plastic coupes

€ 2,50
€ 2,60
€ 2,40

Beste klanten ,
om U niet teleur te stellen vragen wij U zo spoedig mogelijk uw bestelling door te geven,
want volgeboekt is volgeboekt
Dit is uiterlijk op 16/12 voor Kerstperiode en 23/12 voor de Nieuwjaarsperiode

