Tel 03 248 80 35
www.reclips.be

info@reclips.be

Openingsuren
Maandag tot vrijdag van14 tot 18:30 u
Zaterdag
van12 tot 18:00 u
Zondag volgens afspraak

Karel Oomsstraat 45
2018 Antwerpen

Herfst 2018

.

Alle deze suggesties zijn minstens 24 u op voorhand te bestellen. Onze prijzen zijn BTW inclusief.
Om meer info te krijgen over de producten van onze catalogus, bezoek ons op http://www.reclips.be en klik op Catalogus,
Reserveer tijdig een datum voor een traiteur dienst bij u thuis, in uw bedrijf of feestzaal.

Koude menu 20.00 €
.Zalmtartaar zoals een américain
Kip met witloof roomsaus, rösti’s

Gezellige gerechten

minimum 2 porties

Taart met braambessen.
Gevulde tomaten met vlees, rijst
Lasagne met zalm en spinazie
Lasagne met vlees
Penne met kip en citroen
Cannelloni spinazie en ricotta
Cannelloni met vlees
Penne met kaassaus en ham
Gebakken rijst met eend
Aubergines à la parmigiana
“Hachis Parmentier”
Witloof met ham en kaassaus
Pasteitje met kip en champignons, rijst
Kip met dragonsaus, rösti
Kipsneetjes in een zachte currysaus, basmati rijst
Waterzooi van kip, aardappelen
Lamscurry met basmati rijst
Zalmfilet met kleine groenten, puree
Scampi's in een zachte currysaus, basmati rijst
Kabeljauwhaasje op Florentijnse wijze, puree

8.50 €
7.60 €
7.60 €
6.30 €
7.60 €
7.60 €
6.30 €
7.70 €
8.00 €
6.70 €
7.00 €
9.00 €
9.50 €
10.00 €
10.00 €
11.50 €
12.50 €
13.50 €
12.50 €

.

Soepen
2.50 € Witloof roomsoep met spekjes

Pompoen roomsoep met chorizo

Vitello tonato

Koude voorgerechten

2.50 €

9.10 €

Rund maki met zeekralen

9.50 €

Chineese salade met marineerde eendenborst

7.30 €

Pastei van kwartel en morilles

Warme voorgerechten

Taart met peren en Roquefort

5.00 €

Coquilles met prei

Lamsnootjes met droge pruimen, rijst met hazelnoten

10.00 €
12.00 €

Hoofdgerechten

15.00 €

Parelhoenfilet met witloof en saliesaus, rösti’s

11.00 €

Tongfilets met basilicum, risotto met walnoten

17.00 €

Kalffilet met boschampignons, gratin dauphinois

14.00 €

Bosduiffilet met druiven, rösti’s

15.00 €

Wilde eendenborst met appel en veenbessen, rösti’s

17.00 €

Soesjes met vijgen, chocoladesaus

Desserten

3,50 €

Nagerecht in een glas
Hergezien tatin taart

4.00 €

IJsdesserts
Speculoos ijs met decor van melkchocolade

3.00 €

Taarten
Tompoes met abrikozen en honingroom
Chocolade Charlotte van extra chocolade
Vlaai met vijgen en pistacheroom
Braambessenvlaai
Vlaai met rabarber

3.50 €
3.20 €
5/6p
5/6p
5/6p

15.00 €
15.50 €
10.15 €

