Tel 03 248 80 35
www.reclips.be

info@reclips.be

Bureelopeningsuren
Maandag tot vrijdag van 14 tot 18:15 u
Zaterdag
van12:00 tot 18:00 u
Zondag volgens afspraak

Karel Oomsstraat 45
2018 Antwerpen

Lente 2018

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

Menu 15.00 €

Lentemenu 27.00 €

Verse erwtensoep met bieslook
~
Kip op Baskische wijze, rijst

Gebakje van groene asperges, ricotta
met dragon en tomaten
~
Lamsfilet in korst met shiitakes,
Lychee saus, kroketjes
~
Glaasje van mango en aardbeien, passie
vruchtenmousse

~
Plaisir

Buffet van tapas naar keuze met minimum 8
porties per soort
KOUDE TAPAS 3.00 € per portie
• Pipirrana - Salade van zomer groenten
• Avocado en paprika met limoen
• Aubergines kaviaar
• Chorizo en linzen
• Tapenade van tomaten en paprika
• Ensalada de pulpo ( octopus)
• Ensalladilla russa
• Paprika’s met olijfolie en azijn
• Serrano en meloen (+1 €)
• Manchego vijgen compote
• Groene olijven en ansjovis
• Pisto (aubergines, paprika, tomaten)
• Verse champignons met look
WARME TAPAS 3.50 € per portie
• Calamares Provençaal
• Paella met zeevruchten
• Empanadilla (flap met tonijn)
• Patatas bravas
• Tortilla patatas
• Kip vleugjes met look
• Albondigas (vleesballetjes met komijn)
• Fabada Asturiana (Spaanse cassoulet)
• Risotto met coquilles
• Gratineerde mosselen
3 Spaanse mini desserten 4.00 €

~

Gezellige gerechten min 2 porties
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
Balletjes in tomatensaus, stoemp met witloof
“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
Varkenswangen met bier, witloofs, rösti

7.60 €
7.60 €
6.20 €
7.60 €
7.60 €
6.20 €
7.70 €
11.00 €
6.70 €
7.00 €
9.00 €
9.50 €
10.00 €
10.00 €
11.50 €
12.50 €
13.50 €
12.50 €
12.00 €

Quiche met Provençaalse groenten 5/6
Quiche met asperges
5/6
Quiche met zalm en prei
5/6

12.40 €
14.35 €
13.25 €

Verse erwtensoep met bieslook

Soepen
2.00 € Asperges roomsoep met morieljes

2.70 €

Koude voorgerechten
Gebakje van groene asperges, ricotta met dragon en tomaten 9.40 €
Tompoes van asperges en gerookte zalm

9.40 €

Kalf carpaccio met gremolata met sinaasappel

6.50 €

Cannelloni van langoustines, exotische vruchten

13.50 €

Warme voorgerechten
Asperges en burrata met Parmezaanse saus

9.00 €

Lente waterzooi met kwartelfilets

6.50 €

Bladerdeeg met asperges en scampi’s, bisquesaus

9.30 €

Hoofdgerechten
Lamskroon met Provençaalse tuinkruiden, rijst met abrikozen en appelsienschilletjes, courgettes

18.00 €

Lamsfilet in korst met shiitakes, lycheesaus, aardappelkroketjes

17.00 €

Kipsneetjes met morieljes, witloof en rösti

16.00 €

Jonge eendenborst met gebakken abrikozen en rozemarijn, rösti

14.20 €

Parelhoenfilet met saffraan en basilicumsaus, noedel met courgette

11.00 €

Gegrild kabeljauwhaasje met asperges, aardappelpuree met olijfolie, yuzu roomsaus

16.50 €

Elbotfilet met bacon, ajuinsaus, stoemp met witloof

14.00 €

Desserten
Nagerechten in een glas
Glaasje van mango en aardbeien, passie vruchtenmousse
Herziende aardbeientaart

3,50 €
3.50 €

IJstaarten
Sicilia: Aardbeiensorbet, vanille ijs en pistaches schilfertjes
Aardbeiensalade met basilicum, amandelmelk roomijs

3.75 €
4.50 €

Taarten
LE PLAISIR : Lepel biscuit, passievruchtenmousse, compote van rode vruchten
St-Honoré met aardbeien
Bladerdeeg vlaai “Tutti frutti”
Vlaai met limoen amandelroom, aardbeien en frambozen

5/6p
5/6p

2.60 €
3.00 €
13.75 €
13.75 €

Vlaai van zwarte bessen en meringue

5/6p

12.00 €

Vlaai chocolade en koffie

5/6p

12.50 €

Eclairs; chocolade, karamel, aardbeien, passie vruchten

Communie ijslam, vanille lam, sokkel met smaak naar keuze 3.75 € p

5 eclairs met dezelfde smaak 12.50 €

