Vakantie …
Doet wonderen
TRAITEUR: DEKARROO
OVERZICHT

Franky van DEKARROO levert kwaliteit ! Hij levert verzorgde ontbijtmanden en
broodmanden. Maar ook een ruim assortiment aan slaatjes met dagverse groenten.
Hij levert in De Kleppe belegde broodjes en mini belegde broodjes, ideaal voor uw
vergaderingen.

Volgende zaken zijn mogelijk :
-

Diverse ontbijtformules
Luxe ontbijt is mogelijk op aanvraag
Ruim assortiment belegde broodjes
Allerlei slaatjes : gezond, veggie, vlees, vis, enz..
Mini belegde broodjes
Picknick om mee te nemen
Geen levering op zon- en feestdagen
Allergieën : glutenvrij en vegan op aanvraag

Voor bestellingen:
-

Bestellingen worden ENKEL aanvaard via mail aan info@dekleppe.be
Levering vanaf 4 personen
Bestel liefst TWEE WEKEN VOORAF.

TABEL TRAITEURDIENST DEKARROO
1) BASISONTBIJT voor € 5,00 per persoon (vanaf 4 personen) :
Croissant + sandwich kaas + sandwich hesp + boter + confituur
Uitbreiding basisontbijt :
Croissant of chocoladekoek of 8-koek of donut of Vanillemuffin of
chocolademuffin
Frangipannetaartje of mattentaartje of rijsttaartje of appelcake

€1,40/stuk

Sandwich met boter of nutella of confituur

€1,40/stuk

Sandwich met kaas of hesp of préparé of salami of kip curry

€ 1,80/stuk

Sandwich met krabsla of vissla of boulet of serranoham

€ 2,20/stuk

€ 2,20/stuk
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Sandwich met zalm of tonijn of garnaalsla

€ 3,00/stuk

Yoghurt of vanillepudding of chocoladepudding of rijstpap

€ 1,40/stuk

Peperkoek of speculoos

€ 0,60/stuk

Hardgekookt eitje of stuk fruit (appel of banaan)

€ 1,00/stuk

2) DRANKEN (prijzen zie tabel) vanaf 4 personen :
Fles Cava
Minute Maid 33 cl
Minute Maid 1 liter
Flesje wijn : wit of rood of rosé 25 cl
Cécémel 20 cl
Cécémel 1 liter

€ 15,00/stuk
€ 1,90/stuk
€ 3,90/stuk
€ 3,50/stuk
€ 1,00/stuk
€ 3,90/stuk

3) SLAATJES geleverd met een half stokbrood, boter, sausje of vinaigrette en bestek
inbegrepen.
Alle slaatjes worden geleverd in een BIO-snackbox. (vanaf 4 personen)
SLAATJE GEZOND : assortiment van dagverse groenten

€ 6,00

VEGGIE : assortiment van dagverse groenten met mozzarella en
zongedroogde tomaten
HESP : assortiment van dagverse groenten met hesp en asperges

€ 8,00

€ 8,00
KIP : assortiment van dagverse groenten met kipreepjes en verse ananas
€ 8,50
TONIJN : assortiment van dagverse groenten met tonijn en perzik
€ 8,50
SERRANO : assortiment van dagverse groenten met serranoham en meloen
ZALM : assortiment van dagverse groenten met zalm, verse ui en bieslook

4) BELEGDE BROODJES (vanaf 4 personen)

€ 9,00
€ 9,50
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BROODJES ZONDER GROENTEN (wit – meergranen of sandwich)
(prijs sandwich = prijs broodje – 1,00 €)
Chocopasta (Nutella)
Jonge kaas
Camenbert
Philadelphia
Pittasalade
Hesp
Américain préparé
Eiersalade
Kip curry
Fijnkostsalami

€ 2,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Kaas en Hesp
Huisbereide gehaktbal
Gebakken kipfiletreepjes
Italiaanse ham
Gerookte zalm
Tonijn
Krabsalade
Vissalade
Grijze garnaalsalade

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,70
€ 3,70
€ 3,70
€ 3,70
€ 4,00

BROODJES MET GROENTEN (wit – meergranen of sandwich)
(prijs sandwich = prijs broodje – 1,00 €)

KAAS
Kaas : jonge kaas, ijsbergsla, tomaat, wortel, komkommer, ei, mayonaise
Camenbert : camenbert honing, appel, rozijnen, notenmix
Camvijg : camenbert, vijgenconfituur, tuinkers
Mozarella: mozzarella ,zongedroogde tomaten, basilicumolie, basilicum,
ijsbergsla
Phila : philadelphiakaas, ijsbergsla, tomaat, komkommer
Pesto : pesto, ijsbergsla, mozzarella, tomaat, parmezaanse kaas

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

VLEES
Hesp : hesp, ijsbergsla, tomaat, wortel, komkommer, ei, mayonaise
Préparé : préparé, ijsbergsla, tomaat, wortel, komkommer, ei (ansjovis +
€0.80)
Martino : préparé, tomaat, augurk, ui, martinosaus, tabascosaus (ansjovis +
€0.80)
Carpaccio préparé, Karroo-Balsamico, ijsbergsla, parmezaanse kaas,tomaat
Salami : fijnkostsalami, ijsbergsla, tomaat, komkommer
Mimosa : eiersalade, ijsbergsla, asperges, mayonaise
Kip curry : kip curry, ijsbergsla, tomaat, wortel
Argentuil : hesp, asperges, cocktailsaus, ijsbergsla, wortel

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
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Pittasalade : pittasalade, geroosterde bicky ui, ijsbergsla, tomaat

€ 4,00

Boulet : huisbereide gehaktbal,ijsbergsla,tomaat,verse ui,ketchup,mosterd
Boulet andalouse : huisbereide gehaktbal, ijsbergsla, verse ui, tomaat,
Andalouse
Boulet exotique : gehaktbal, ijsbergsla, perzik, verse ananas, coctailsaus
Breughel : boerenhesp, mosterd, ijsbergsla, tomaat
Kip : gebakken kipfiletreepjes, ijsbergsla, tomaat, wortel, komkommer, ei,
Mayonaise
Kip cocktail : gebakken kipfiletreepjes, ijsbergsla, verse ananas, ei,
Cocktailsaus
Kip barbecue : gebakken kipfiletreepjes, barbecuesaus, tomaat,
Ijsbergsla, wortel
Kip phila : gebakken kipfilet, philadelphiakaas,tomaat,ijsbergsla,komkommer
Ham-melo : italiaanse ham, meloen, tuinkers, cocktailsaus

€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30

KAAS EN VLEES
Smos : kaas, hesp,ijsbergsla, tomaat, wortel, komkommer, ei, mayonaise
Smak : kaas, hesp, ijsbergsla, tomaat, wortel, komkommer, ei, mayonaise,
Ketchup
Tropical : kaas, hesp, verse ananas, tuinkers, cocktailsaus
Salami moza : fijnkostsalami, mozzarella, pesto, ijsbergsla, tomaat
Breughel extra : boerenhesp, kaas, mosterd,ijsbergsla,tomaat, komkommer
Ham-moza : italiaanse ham, mozzarella,zongedroogde tomaat, basilicum,
Basilicumolie
Ham-phila : italiaanse ham, philadelphiakaas, tuinkers, tomaat ,komkommer
Ham-pesto : italiaanse ham, mozzarella, tomaat, pesto, parmezaanse kaas

€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30

VIS
Zalm-natuur : zalm, verse ui, tuinkers, tomaat, ei, tartaar of cocktail of
Yoghurtdressing
Zalm-phila : zalm, philadelphiakaas, tuinkers, verse ui, tomaat
Zalm- cocktail : zalm, verse ananas, tuinkers, cocktailsaus
Nordic : zalm, verse ui, verse bieslook, tuinkers, honingmosterdvinaigrette
Fris zalmbroodje : zalm, asperges, tuinkers, mayonaise
Tonijn natuur : tonijn, ijsbergsla, tomaat, wortel, komkommer, ei,
Mayonaise
Tonijntino : tonijn, tomaat, verse ui, augurk, ijsbergsla, martiniosaus
Tonijn cocktail : tonijn, ijsbergsla, schijfjes perzik, cocktailsaus

€ 4,60
€ 4,60
€ 4,60
€ 4,60
€ 4,60
€ 4,60
€ 4,60
€ 4,60
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Krabsla : krabsla, ijsbergsla, tomaat, ei
Krab exotique : krabsla, ijsbergsla, schijfjes perzik, verse ananas
Vissalade : fijne vissalade, ijsbergsla, tomaat, ei

€ 4,60
€ 4,60
€ 4,60

Garnaalsalade : huisbereide grijze garnaalsalade, ijsbergsla, tomaat,
komkommer

€ 4.90

VEGETARISCH
€ 3.00
€ 3.50

Gezond : ijsbergsla, tomaat, wortel, komkommer, verse ui
Veggie : ijsbergsla, tomaat, komkommer, mozzarella, yoghurt dressing

ANDERE
€ 3.00
€ 3.50

Worstenbroodje
Mexicano XL : mexicano XL met groenten en saus naar keuze

SAUZEN OF DRESSINGS APART : € 0.80
Mayonaise, tartaar, analouse, tomatenketchup, curryketchup, cocktailsaus,
martinosaus, samourai, loempiasaus, mosterd, barbecuesaus, joppiesaus, pesto,
yoghurtdressing, honingmosterdvinaigrette.
5) MINI BELEGDE BROODJES (vanaf 4 personen)
Verpakking inclusief plateau (prijs plateau € 3,00)
(Om hygiënische redenen worden de plateaus niet terug genomen).
Prijs per stuk
Mini sandwiches

€ 1,20

Prijs vanaf 100
stuks
€ 1,10

Mini melkbroodje

€ 1,20

€ 1,10

Ciabatta :
Wit of volkoren of meergranen
Kaizerbroodjes :
- Natuur
- Lijnzaad
- Sesamzaad
- maanzaad
Sandwino (zacht van kruim) :
- natuur
- lijn- en sesamzaad
- volkorentarwe

€ 1,30

€ 1,20

€ 1,30

€1,20

€ 1,30

€ 1,20
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- havervlokken
Longuettes (rustieke broodjes op
Vloeroven gebakken) :
- natuur
- meergranen
- zonnebloempitten
Glutenvrij

€ 1,40

€ 1,30

€ 2,20

€ 2,20

