
Slagerij Carlos & Els 
            Haiglaan  Ieper  057/20 68 14 

Traiteur folder  2019 
( Deze folder vervangt alle voorgaande, 01/02/2019) 

Hele jaar door te verkrijgen !! 

Hou rekening met eventuele borg !! 

nieuw!!nieuw!!nieuw!!nieuw 

geen wachttijd-geen tijdverlies-geen stress 

webshop:www.slagerijcarlos.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers vlees:Specialiteit  varkensvlees “duroc d’olive” 
Ardeens gebraad, orloff van varken,orloff van kalkoen, 

Toscaanse en of gemarineerde haasjes,Rosbief 1 ste keus, 

kalfsvlees, enz …..toppertje : Italiaans gebraad 

Aperitief 

Tapasschotel.(voor 4 à 5 personen)       35 €/schotel 

Tapasschotel.(voor 8 à 10 personen)     70 €/schotel 

Groene olijven,  ansjovis, grillworst ,zon gedroogde tomaatjes, kaasblokjes, mozzarellaspiesjes,Italiaanse 

specialiteiten,tapenade,enz… 

http://www.slagerijcarlos.be/


*Soepen. 

Tomatenroom soep 3.20 €/l 

Preiroom soep 3.20 €/l 

*Koud voorgerecht 

Cocktail in glas van zalm en scampi 9,80 p.p. 

Zalm gravlax  10.50 p.p. 

Carpaccio van rund 9.00 €/p.p. 
 

*Warme voorgerechten. 
Vispannetje”carlos,kabeljauw,zalm,tongfilet,garnalen, koolvis8.55 p.p. 

Gebakken zalmfilet & roos pepersausje & prei sliertjes 9,20 p.p 

Tongfilet & garnalensaus 10.20 p.p. 

Garnaalkroket 3.40 st.        *Kaaskroket 1.30 st. 
 

*Hoofdgerecht.(min 2 personen) 
Kalkoenfilet in peper-  of champignonsausje 7.00 € p.p. 

Gevuld Kipfiletje & sausje van St bernardus  8,50 € p.p. 

Gemarineerd haasje rode wijnsaus  10.20 €/p.p. 

Varkenshaasje champignonsaus 9.95 €/p.p. 

Orloff van kalkoen 8.20 €/p.p. 
 

*Groenten oven klaar.(volgens seizoen). 

Gestoofd witloof,boontjes met spek,worteltjes 5.20 p.p. 
 

*Aardappelbereidingen. 
Aardappelkroket 0.30 €/st 

Puree 6.60 €/kg 

Gratin dauphinois 7,20 €/kg 
 

*Koude hoofdschotels. 

De groenten bij de koude schotels: 

sla, geraspte wortel, tomaat, boontjes & groentenmix. 
 

Vleesbuffet (ten minste 4 personen) 16.50 €/p.p. 

natuurham en asperges,gebakken rosbief, gerookte boerenham, pastei en ajuinconfit, kippenwit, Italiaanse 

gedroogde ham, glaasje met ham cocktail, gevuld en gepeld tomaatje & gebakken kipfiletje. 

Vlees & visbuffet(ten minste 6 personen) 19.60 €/p.p. 

Vlees: natuurham en asperges, gebakken rosbief, gebakken kipfiletje, Italiaanse gedroogde ham & 

kippenwit. 

Vis: gerookte zalm , gepocheerde zalm, gerookte heilbot , gepeld tomaatje met grijze garnalen ,forelfilet & 

rivierkreeftjes. 



*Onze buffetten zijn vergezeld van koude aardappeltjes en sausjes & afgewerkt met fruit . 

Vergezeld van  koude aardappeltjes, sausjes  & afgewerkt met fruit 

Extra: Pasta salade 2.50 €/p.p. 

 
 


