Traiteurkaart restaurant L’olivier
TAPAS €12 voor 7 lekkere gerechtjes
Chorizo en Salami Bellota
Salamanco Ham 40 mnd gerijpt
Bruschetta van tomaat
Chorizoballetjes in tomatensaus
Tortillawrap met kruidenkaas
Spaanse Manchego kaas
Gemarineerde scampi in look

Verse soepen : 1 liter voor €7
Paprika soep
Aspergesoep
Soep van grondwitloof en pompoen

Voorgerechten
Carpaccio van rund, rucola en parmezaan
Mediterraanse vegetarische quiche
Scampi in getomateerde curry saus (6 stuks)
Quiche van brie en breydelspek
Risotto met asperges

€9
€9
€ 12
€9
€9

Specialiteit van het huis : Verse kroketten (3 min. frituren)
Kroket van feta en zongedroogde tomaten
Garnaalkroketten, 40% garnalen
Kroket van Noorzee bouillabaise
Asperge-Serranoham kroket
Kroket van kaas, witloof en ham

€3/st.
€4/st.
€4/st.
€4/st.
€3/st.

Hoofdgerechten (± 30 min. in de oven)
Asperges uit eigen streek !
Asperges met gegrilde secreto iberico en jagersaus
Asperges met tongscharrolletjes in een saus van witte wijn
Stoofpotje van traaggegaarde varkenswangen met seizoengroenten
Tongscharrolletjes, saus van witte wijn en prei
Stoofpotje van konijn met Carolus bier met seizoensgroenten
Canneloni gevuld met gegrilde groenten, saus van Italiaanse tomaten en
parmezaan

€22
€22
€19
€22
€16
€16

Alle hoofdgerechten zijn inclusief puree of krieltjes (uitgezonderd de canneloni).
Vergeet dit ook niet erbij te vermelden !
Graag een flesje wijn erbij ? Onze lekkere huiswijn Croix des oliviers (rood, wit,
rosé) aan €12/fles.
Wenst u graag een andere wijn ? Contacteer ons en wij zien wat er mogelijk is.

HOE BESTELLEN EN BETALEN ?
Uw bestellingen hebben we graag ten laatste binnen om 10u ’s morgens.
U kan bestellen op info@restaurantlolivier.be of op 015/633.143 !
Ik bevestig dan uw bestelling en mail u dadelijk het totale bedrag door.
OPGELET : indien u binnen het uur geen bevestiging heeft gekregen, bel ons dan
op of check of er geen fout in het mailadres is geslopen.

Het afhalen kan elke dag tussen 17u en 19u. Bij het afhalen hanteren wij ook de
maatregelen die opgelegd zijn door de overheid. We rekenen ook op ieders
gezond verstand en burgerzin zodat alles veilig kan verlopen.

Dit zijn onze betaalmogelijkheden :
 storten op rek nr BE 10 0682 4679 4804, graag met mededeling traiteur en
de naam waarop de bestelling is doorgegeven. Graag ook een
betalingsbewijs via mail op voorhand, dan blijft onze administratie
overzichtelijk.
 cash, gepast geld in een envelop
 payconiq van thuis uit
Laat u telkens weten voor welke methode u kiest ?

We rekenen geen waarborg aan voor het gebruikte materiaal. Gezien het succes
van onze traiteurdienst vragen we u om de borden, schotels, schalen, soeppotjes
ed zoveel snel mogelijk en als het kan in de voormiddag afgewassen terug te
brengen. U kan dit gewoon aan onze voordeur of garagedeur plaatsen om zo
weinig mogelijk contact te hebben.

Nog wat extra informatie
-

Alle kroketten : +- 3 ‘ op 180 °
Quiche : 25’ op 180°
Scampi : 15’ op 180°
Risotto : 15’ op 180°
Stoofpotje van wangen : 30’, de andere ovenschotels (konijn,
tongrolletjes, canneloni, iberico ) : minimum 20 ‘ in een voorverwarmde
oven van 180° (Opgelet, elke oven is anders dus calculeer genoeg
voorbereidingstijd in), aluminiumfolie erop laten. Checken of het voldoende
is !
- Soepen : opwarmen tot net aan het kookpunt
- Terugbrengen afgewassen materiaal : graag zo snel mogelijk ;-). Zo kunnen
wij iedereen perfect blijven verwennen met onze gerechten.
U kan het materiaal gewoon aan de garagepoort droppen. Vergeet zeker
niet een briefje met je naam erbij te steken. Zo kunnen wij perfect
bijhouden wie al is langskomen met het afgewassen materiaal.

BEDANKT VOOR UW BESTELLING,
GENIET ERVAN & HOU HET GEZOND
#samentegencorona
#zorgvoorelkaar
#houhetgezond
#samensterk

