
Weekmenu 30 juni t.e.m. 5 juli 2022 
 

Voorgerecht  
 

Rundscarpaccio met parmezaan en   € 10.00         
truffelsaus     
Vitello tonnato met ansjovis dressing  € 10.00  
Fijn gesneden rundstartaar met zure room € 10.00 
Gevulde tomaat met grijze garnaal en  € 8.00         
cocktail dressing (2st)  
Tapashapjes (bruschetta, peppadews, olijven,  € 6.00         
italiaanse charcuterie en versnaperingen) 
Maatjes met citroen en ui (2st)   € 4.00 
 

Hoofdgerecht  
 
Gehaktballen in Luikse saus    € 13.00 
Gehaktballetjes in tomatensaus   € 12.00 
Biefstuk in champignonroomsaus  € 15.00 
Gegrilde hoevekip in peperroomsaus  € 14.00 
Gekruide scampi’s in een botersausje met  € 17.00         
bieslook   
Tagliatelle van gekookte zalm met een  € 16.00         
spinazie-citroen saus  
Kabeljauw in witte wijn saus   € 18.00 
Penne met zongedroogde tomaat en pesto  € 7.00 
Pasta bolognaise     € 11.00 
Penne arrabiata    € 9.00 
Bolognaise lasagne    € 11.00 
Mosselen met friet    € 18.00 
 
Alle gerechten zijn inclusief groenten en                  
aardappel garnering  
 

Dessert 
 
Crème brûlée     € 3.75 
Italiaanse tiramisu    € 3.75 
Bombe van chocolade     € 3.75 
Bombe van rood fruit     € 3.75 
Crème au beurre gebak    € 2.85 
Fruitsalade     € 2.00 
 
 

Salades 
 
Caesar salade     € 7.00                   012 / 45 15 67 
Salade met kip in cocktail dressing   € 7.00              info@traiteurbakkerijbollen.be 
Salade nicoise      € 7.00                            www.traiteurbakkerijbollen.be 

Griekse salade      € 7.00      
Salade met gerookte zalm   € 8.00               Prijzen zijn inclusief btw 

Salade met gedroogde ham, mozzarella en € 7.00                Prijzen zijn per persoon 

tomaat          Exclusief bediening     

         Exclusief huur materiaal  



 Koud buffet                                € 20.00/pp 

 
- Bruin gebakken drumsticks en bouletjes 

- Gemarineerde spare rib  

- Malse hoevekip op een klein spiesje 

- Tomaat gevuld met een kruiding van            

salade en grijze garnaaltjes 

- Noorse gerookte zalm met getrokken              

rode ui  

- Charcuterie plank met Italiaanse en           

Spaanse charcuteries  

- Plank fijne ossenhaas carpaccio met                

parmezaan 

- Spirelli met paprika en beenham op              

basis van yoghurt 

- Tomaat salade met ui 

- Goudbruin gebakken aardappel-kwartjes                  

in tijm  

- Gemengde salade met groenten 

- Cocktail saus, huisbereide tartaar saus                  

en zoete chilisaus 

- Krokante broodjes 

 
 

BBQ buffet     € 17.00/pp 
 

- Gegrilde kipfilet  

- souvlaki  

- witte worst met tuinkruiden 

- Krieltjes in tijm en rozemarijn 

- Penne met zongedroogde tomaatjes en             

pestosausje 

- Tomaat salade met fijne uitjes 

- aardappelsalade met een bosuitje  

- Seizoens sla met groenten assortiment 

- Cocktail saus, huisbereide tartaar saus,                    

zoetzure saus, tzatziki  

- Bijpassende broodjes 

 
 

 

 

 

 
Prijzen zijn inclusief btw  

Prijzen zijn per persoon                      012 / 45 15 67 

Exclusief bediening                     info@traiteurbakkerijbollen.be 

Exclusief huur materiaal                 www.traiteurbakkerijbollen.be  



Grieks buffet    € 19.00/pp 

 

- Gemarineerde gegrilde kip 

- Souvlaki gekruid 

- Gyros  

- Lamskoteletjes 

- Griekse feta salade 

- Gekruide aardappel kwartjes in tijm 

- Tzatziki saus 

- Pita brood 

- Olijven mix en pepers 

 

Italiaans buffet    € 19.00/pp 
 

- Penne arrabiata 

- Pasta bolognaise 

- Penne met gekookte zalm, prei, spinazie en zeekraal 

- Ravioli caprese (zongedroogde tomaat)  

- Kazen 

- Authentiek stokbrood 

 

Anti pasti     € 19.00/pp 

 

- Peppadews  

- Mix van groene en zwarte olijven  

- Zongedroogde tomaten 

- Kaasblokjes met kruiding 

- Salami blokjes 

- Verschillende soorten Italiaanse en              

Spaanse charcuteries 

- Krokant lookbroodje met tomaten bruschetta  

- Patatas bravas 

- Look scampi’s  

- Manchego kaas  

- Tapenades 

- Gebakken bouletjes      

- Franse saucisson worst 

 

 

 

 

Prijzen zijn inclusief btw  

Prijzen zijn per persoon                      012 / 45 15 67 

Exclusief bediening                     info@traiteurbakkerijbollen.be 

Exclusief huur materiaal                 www.traiteurbakkerijbollen.be 


