4 LUNCH FORMULES
Sandwiches, salades, dessertjes
Voor uw vergaderingen, drinks en lunches, stelt Savoury Traiteur u 4 smakelijke en
gevarieerde lunch formules voor. Zorgvuldig geleverd op kantoor. Kleine servetten inbegrepen. Wegwerp bestek en
bordjes op aanvraag. Voor een minimum van 15 personen.
______________________________________________

________________________________________________

Hoe bestellen?
Per telefoon op 02 303 89 39 of 0479 930 358 of per mail naar info@savourytraiteur.be.
Wanneer bestellen? 48 uur op voorhand.
Levering deadlines: tussen 11u30 en 13 uur.
De leveringen gebeuren alle werkdagen.
.

LUNCH SAVOURY 1
4 mini sandwiches + 1 dessertje

12,50 €/pers
Brioche, ambachtelijk, geroosterd, stokbrood, bruschetta, wraps..

Wrap met Pitta brood gevuld met gerookte zalm, verse en gekruide kaas
Vegetarische Toast I Groenten tapenade, gegrilde courgette, Parmezaanse kaas
Zacht Club broodje met Hollandse kaas, verlichte mayo met yoghurt, rauwkost
Kip Curry uit Madras I Kip, verlichte currysaus, gegrilde groenten
Tiramisu met rode vruchten
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LUNCH SAVOURY 2
3 mini sandwiches + 2 verfrissende salades+ 1 dessertje

15 €/pers
Thaise smaak I Gesneden kip gedeglaceerd met soja, verse koriander
Zacht Club broodje met Hollandse kaas, komkommer
Brioche Toast met gerookte zalm
Italiaanse salade met Cherry tomaten, mozzarella, arugula, dennenpitten
Zachte Tabouleh met couscous, verse munt, groene citroen, scampi’s
Slaatje van verse exotische vruchten

LUNCH SAVOURY 3
7 Oosterse Smaken + 1 dessertje naar keuze

15 €/pers
Spiesjes van scampi’s
Marokkaanse gekookte Wortel salade
Kleine knapperige ‘briouate’ met kip en kaneel
Libanese Tabouleh met Bio Quinoa en verse kruiden
Zonnige groenten salade met feta sneeuw
Gemarineerde Kipspiesjes
Yoghurt saus met komkommer, munt
Brood
Dessertje naar keuze

LUNCH SAVOURY 4
1 finger food + 3 mini sandwiches + 2 samengestelde salades + 1 dessertje

17 €/pers
Bouchée van lenterolletje met gerookte zalm
‘Crema di salmone’ met roomkaas, cressonnette-sla en kappertjes
Brioche Toast met Surimi en King krab slaatje
Kip Curry uit Madras I Kip, verlichte currysaus, gegrilde groenten
Samengestelde Salade met fijne boontjes, tomaten, champignons, noten
Slaatje met gesaffraneerde Griekse pasta
Dessertje naar keuze
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DE LIJST VAN DE
SMAKEN
Onze belegde broodjes en samengestelde salades worden steeds
samengesteld met authentieke smaken.
SANDWICHES 2,20 €
Oosterse burger I Zacht broodje gevuld met Kefta, uienjam, ketchup
‘Crema di salmone” met roomkaas, waterkers en kappertjes
Wrap met Pitta brood, gevuld met gerookte zalm, verse en gekruide kaas
Toast I Ricotta, gegrilde courgette, Parmezaanse kaas, pesto
Thaise smaak I Gesneden kip gedeglaceerd met soja, ingelegde paprika's, verse koriander
Smaak uit Nice I rillette van tonijn, fijne boontjes, geroosterde paprika’s, zwarte olijven
Zachte Club sandwiche met Hollandse kaas, verlichte mayo, rauwkost
Vitello tonnato (fijne gesneden kalf) met tonijn saus, kappertjes
Libanese smaak I Sandwich gevuld met omelet en peterselie, gerookte zalm
Kip Curry uit Madras I kip, mayo op basis van yoghurt en Madras curry, gegrilde groenten
Brie, peer en Luiksesiroop
Mini Brioche Tiramisu met Parmezaanse kaas, gedroogde tomaten, basilicum
Italiaanse Toast I Ricotta, gegrilde groenten, pesto
Zachte sandwiche met Hollandse kaas, lichte mayo, rauwkost
Wrap met Libanese omelet (groene omelet met kruiden)
Toast met auberginekaviaar, gedroogde tomaten, kruiden
Gesneden kip met Tandouri mayonaise
SALADES - SOVEGGIE 3,50 €
Fattoush Salade met komkommer, tomaten, radijsjes, pitabroodje
Tagliatelles van courgettes met gepofte Bio Quinoa, kruidenvinaigrette
Tartaar van tomaten, mozzarella, arugula, dennenpitten
Salade met bladspinazie, gegrilde tofu, scheuten van soja, vinaigrette Teriyaki
Linzenslaatje op zijn Marokkaans
Tartaar van rode biet met groene appel, pompoenpitten
Frisse salade met groene asparagus, boontjes, selderij, honing vinaigrette (seizoen)
Shop Suey van gekookte groenten met shiitake
Noedels van komkommer, geitenkaas, room
Rijst noedels met gekookte groenten
Griekse salade- Blokjes tomaat, komkommer, feta, zwarte olijven en oregano
Zachte Tabouleh met couscous, druiven, tomaten, komkommer, verse munt
Pennes Rigate met rode pesto, zwarte olijven en verse basilicum
Zonnige gegrilde groenten salade met feta sneeuw
Samengestelde Salade met fijne boontjes, tomaten, champignons, noten
Libanese Tabouleh met bulgur tarwe, verse kruiden en groene citroen
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SALADES - MEAT 3,50 €
Salade folle met gerookte eendenborst en mango
Caersar salade I Romeinse sla, gesneden kip, tomaten, komkommer, Parmezaanse kaas, croutons.
Samengestelde Salade met fijne boontjes, tomaten, gerookte eendenborst, noten
SALADES - FISH 3,50 €
Zachte Tabouleh met couscous met druiven en scampi’s
Gekookte rijst noedels met groenten en scampi’s
Thaise Vermicelli salade met scampi’s
Salade Niçoise met groene bonen, tonijn, ei, ansjovis...
DESSERTJES
Kleine porties 2,20 €/pers – Grote portie 4 €/pers
Mini « moelleux » met pure chocolade
Tartaar van ananas met granaatappel
Tatin taartje
Mousse met speculaas en karamel
Tiramisu met rode vruchten
Traditionele chocolademousse
Slaatje van aardbeien
Méli-Mélo van rode vruchten met stukjes pistache
Salade van verse vruchten
Zachte Yoghurt met honing en gegrilde amandelen
Tiramisu van mijn jeugdtijd met Cuberdon
Kleine “Québécois”, volgens Michalak (peer, mascarpone, ahornsiroop )

Leveringscondities:
Onze prijzen zijn zonder btw.
De voeding wordt getaxeerd op basis van 6 % btw.
De vervoerkosten: gratis voor Brussel
De afhalingkosten: 21 %
Minder dan 15 pers: vervoerkosten van 25 € + btw 21 %.
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