TRAITEUR ANDRE
AANBOD DE KLEPPE
Traiteur André doet in onze streek een belletje rinkelen! Dajo Van Den Bossche, de derde
generatie van Traiteur André, biedt u een ruim en lekker aanbod van diverse gerechten.
De gerechten kunnen zowel warm of koud keurig geleverd worden in De Kleppe.

BESTEL en GENIET
Info en voorwaarden
Enkel via e-mail gericht aan info@dekleppe.be door middel van het bestelformulier dat
je op onze website kan vinden. De getoonde prijzen (speciaal voor De Kleppe) gelden
enkel indien de hele groep hetzelfde menu bestelt. Bij afwijking zal er door de traiteur
een toeslag worden aangerekend. Bestel tijdig. Voor groepen vanaf 10 personen moeten
de bestellingen minimum 10 dagen vooraf gebeuren.
Er kan geleverd worden ’s morgens, ’s middags of ’s avonds, van maandag tot en met
zaterdag.

MENU VOLWASSENEN aan € 11 (soep + hoofdgerecht + dessert)
vanaf 4 personen
SOEP
HOOFDGERECHT
Dagsoep

Vol au vent / puree
Balletjes in tomatensaus / puree
Lasagne Bolognaise
Spaghetti Bolognaise *
Kipfilet / appelmoes / krieltjes *
Braadworst / wortelpuree
Chipolata / spinaziepuree
Witte pens / rode kool / krieltjes *
Kip curry / rijst
Ovenschotel met gehakt en broccoli
Vegetarische Pasta
Tongrolletjes / Normandisch / puree +€ 2
Koud vleesschoteltje (hesp, bouletje, kipfilet met
rauwkost. *
Mogelijke gerechten lactosevrij *

DESSERT
Chocolademousse
Fruitsalade
Cake
Donut
Appelflap
Muffin
Eclair

MENU KINDEREN (tot 12 jaar) aan € 6,60 (hoofdgerecht + dessert)
vanaf 4 personen
HOOFDGERECHT

DESSERT

Vol au vent / puree
Balletjes in tomatensaus / puree
Lasagne Bolognaise
Spaghetti Bolognaise *
Kipfilet / appelmoes / krieltjes *
Braadworst / wortelpuree
Chipolata / spinaziepuree
Witte pens / rode kool / krieltjes *
Kip curry / rijst

Chocolademousse
Fruitsalade
Cake
Donut
Appelflap
Muffin
Eclair

Mogelijke gerechten lactosevrij : *

BBQ FORMULES
vanaf 4 personen
FORMULE 1 aan € 21,50

FORMULE 2 aan € 16,50

Salade bar, sauzen, koude aardappelen,
pasta en brood

Salade bar, sauzen, koude aardappelen,
pasta en brood

Rundsbrochette
Gemarineerde varkensrib
Gemarineerd spek
BBQ-worst

Varkensbrochette
Gemarineerd spek
BBQ-worst

KOUDE BUFFETTEN
vanaf 4 personen
VLEES € 19,80
5 soorten vlees, Parma
met meloen, kipfilet, ei,
groentjes, pasta,
broodjes,
koude aardappelen,
sauzen

VIS € 27,50

VIS en VLEES € 25,30

Tomaat garnaal, gekookte
zalm, gerookte zalm,
gerookte forel, gerookte
heilbot, scampi, perzik
tonijn, ei, groentjes, pasta,
broodjes, koude
aardappelen, sauzen

Tomaat garnaal, gerookte
zalm, gekookte zalm,
gerookte forel, perzik krab,
Parma met meloen, kipfilet,
hesp met asperges, rosbief,
varkensgebraad, ei, groentjes,

pasta, broodjes, koude
aardappelen, sauzen.

ONTBIJT
vanaf 4 personen
ONTBIJT aan € 11,00
Koffiekoek
Sandwich
Pistolet
Zoet beleg
Kaas & Hesp
Fruitsap
Boter
Hardgekookt eitje

ONTBIJT aan € 16,50
Koffiekoek
Sandwich
Pistolet
Zoet beleg
Kaas & Hesp & Salami
Fruitsap
Boter
Hardgekookt eitje
Fruitsalade
Yoghurt
Granola

KINDERONTBIJT (kinderen tot 12 jaar)
ONTBIJT aan € 6,60
Koffiekoek
Sandwich
Choco & hagelslag
# Chocomelk of fruitsap
Stuk fruit
Donut

Diëten en allergieën : OP AANVRAAG

