
Sinterklaas ontbijt  

(te verkrijgen op 3-4-5-6 december) 

 

Koffiekoeken 

Pistolets 

Vers geperst fruitsap 

Vers fruit 

Yoghurt met witte chocoladevlokken 

Pannenkoeken met rood fruit en gesmolten          

chocolade 

Chocolade holgoed en chocolade snoepgoed 

Speculoos gevuld met amandelspijs 

Zachte kazen 

Charcuterie  

Mini quiche 

Gekookt eitje 
Confituur / choco 

Goede boter 

 
 
€ 22.00/pp 
(enkel vanaf 2 personen) 
 
 
 

Sinterklaas buffet warm  
(te verkrijgen van 01/12 t.e.m. 06/12) 
 

Parelhoen suprême opgevuld met tapenade van         

truffel en saus van jus  
Tongrolletjes met rivierkreeft in een kreeftensaus  

Gestoofde appel in veenbessensaus 

Boontjes in spek gerold  

Asperges met fleur de sel  

Aardappelgarnering naar keuze  

 

 

€ 23.00/pp 

(enkel vanaf 8 personen)  
 
 
 
Prijzen zijn inclusief btw         

Prijzen zijn per persoon         

Exclusief huur materiaal               info@traiteurbakkerijbollen.be  

Exclusief bediening                012/45 15 67 



Prijzen zijn inclusief btw 

Prijzen zijn per persoon 

Exclusief huur materiaal 

Exclusief bediening 

Take away 
(te verkrijgen van 01/12 t.e.m. 06/12) 

(enkel op bestelling) 
 
Halve kreeft belle vue     € 20.00 

Fijn gesneden kalfsgebraad met asperge,               

grot champignon en mais, vergezeld met           

ansjovis dressing     € 10.00 

Carpaccio van hert bestrooid met Parmezaan                  

schilfers, rucola cress en verse truffel  € 13.00 

Gegrilde hert in rode wijn saus, gestoofde peer,          

ratatouille van wilde paddenstoelen en boontjes                  

in spek gewikkeld      € 20.00 

Lamskroontje in portosaus met gegrilde           

honingtomaatjes, courgette en asperge  € 24.00 

Rundsstoverij met gegrilde wintergroenten                     

en garnituur     € 17.00     

Kabeljauw in witte wijn saus, gegrilde tomaat,         

gekarameliseerde witloof en knolselder puree € 22.00 

 

Aardappelgarnering naar keuze:           

aardappelpuree, gratin,  gestoomde krieltjes of              

huisbereide pommes duchesse  

 

A la carte  
(te verkrijgen van 01/12 t.e.m. 06/12) 

 

Stoverij van runds    € 17.00/kg 

Stoverij van wild     € 25.00/kg 

Vol-au-vent     € 17.00/kg 

Gehaktbal in luikse saus    € 19.00/kg 

Huisbereide babi pangang   € 17.00/kg 

Kip zoet zuur     € 19.00/kg 

Bolognaise saus    € 11.00/kg 

Balletjes in tomatensaus   € 12.00/kg   info@traiteurbakkerijbollen.be  

Vogelnestjes in tomatensaus   € 16.00/kg   012/45 15 67 

Frikandel      € 16.00/kg 

Verse zuurkool     € 5.00/kg  

Rookworst     € 2.00/st 

Gestoofde appel in veenbessensaus  € 3.00/st 

Gestoofde peertjes in rode wijn saus   € 3.00/st 


