
De hapjes en het voorgerecht zal door ons op bord gedresseerd worden. 
Andere gerechten kan u opwarmen met behulp van onze werkfiche. Er is geen keukenervaring vereist.
Per bestelling wordt € 50 waarborg in rekening gebracht. Gelieve € 50 in contanten mee te brengen bij afhaling. 
Bij het terugbezorgen van alle leeggoed ontvangt u de waarborg terug in contanten.

ADRES GEGEVENS:
Naam:

         Adres: 

                       Telefoon:

                                Email:

De hapjes en het voorgerecht zal door ons op bord gedresseerd worden. 
Andere gerechten kan u opwarmen met behulp van onze werkfiche. 
Per bestelling wordt € 50 waarborg in rekening gebracht. Gelieve € 50 in contanten 
Bij het terugbezorgen van alle leeggoed ontvangt u de waarborg terug in contanten.

Restaurant Vol-Ver                           
Watervalstraat 23 - B-8510 Marke
www.vol-ver.be 
info@vol-ver.be  
+32 (0)56 49 85 92

Traiteur 2020MENU 
2 dagen vooraf te bestellen, per telefoon/mail/online.
Last minutes, bel gerust 056 498 592

KEUZE UIT: Afhaling: 11h - 12h30  //  17h - 18h30
  Levering: € 3 (Groot Kortrijk)
    Gratis vanaf € 40 per rit
    9h30 - 11h  //  16h - 17h

Bulgur salade met asperge en
krokant gebakken kalfszwezerikken

€ 19

1/2 kreeft (700 gr) decortiqué
“Belle Vue”

€ 22

Salade van witte asperge op Vlaamse wijze
en gebakken langoustine

€ 22

Melklam “schouder”, 
jus met rozemarijn en gratinaardappel

€ 24

Gebakken tarbot 
met blanke botersaus en fijne groentjes

€ 27

Jonge duif
met gebakken eendenlever en rode wijn saus

€ 28

Creatie met aardbei,
chocolade en kalamansi

€ 7

Dame blanche

€ 7

Assortiment kaas met
brioche en chutney

€ 11

Voorgerechten Hoofdgerechten  Nagerecht / Kaas

Stel zelf je eigen menu samen uit één van deze gerechten:
(éénzelfde menu per bestelling)

Soep € 7/liter
Extra groenten & aardappel € 7 p.p.
Huisgemaakte vol-au-vent van kip € 29/kg
Huisgemaakte vol-au-vent kip & zwezerik € 42/kg
Huisgemaakte balletjes in tomatensaus € 18/kg

Halve maantjes bladerdeeg € 6/20 stuk
Varkenskaakjes op grootmoederswijze € 29/kg
Tafelbrood (1 broodje per 2 personen) € 1,80/stuk
Dagverse gebakken madeleine € 9/15 stuk
Hapjesassortiment 5 hapjes € 18 p.p.
Hapjesassortiment 3 hapjes € 12 p.p.


