
Tijd voor
TRAITEUR

 VAN ECCELPOELI

Lierseweg 26 - 2200 Herentals
bestellingen@vaneccelpoel.be - 014 21 26 93

www.vaneccelpoel.be

BROODJE ERBIJ?

Stokbrood wit  € 1,90/stuk

Stokbrood grof  € 1,90/stuk

Baguette ambachtelijk  € 2,15/stuk

Huisgemaakte pistolets  € 0,55/stuk

Leontinebrood  € 2,60/stuk

Campagnebrood met desem  € 2,90/stuk

Tradition-brood met desem  € 3,20/stuk 

ACHTERAFJE

Huisgemaakte chocomousse  € 2,50/stuk

Huisgemaakte rijstpap  € 2,50/stuk

Gebakje met appel en frangipane - 140g, goed voor 1 à 2 personen € 2,00/stuk

Ontdek ons assortiment artisanaal hoeveijs in onze diepvriesafdeling.

WIJN - ONZE SELECTIE

Solatio - Wit  € 5,65/fles - € 5,55/6 flessen

Montgravet - Wit  € 6,85/fles - € 6,75/6 flessen

Solatio - Rood  € 5,65/fles - € 5,55/6 flessen

Montgravet - Rood  € 6,85/fles - € 6,75/6 flessen

Solatio - Rosé  € 5,65/fles - € 5,55/6 flessen

Mas Copa - Cava  € 8,25/fles - € 8,15/6 flessen

Ons wijnteam staat steeds klaar met advies op maat. Volle, ongeopende flessen 
nemen wij retour.

 



ONTBIJT

Brunchmand voor 2       € 45,00                               

vers fruitsap, verschillende soorten beleg, spek met eitje, choco, confituur, 
boter, yoghurt, pistolets, sandwiches, croissants, brood, mini-koffiekoekjes, 
cava, vers afgesneden zalm, stukjes kaas (Brie, Cailladou, Lagrein), vers fruit.                         
Voor de mand zelf betaal je een waarborg van € 9,00.

SALADBAR

Salade met gemarineerde kip               € 6,95 p.p.

Salade natuur                 € 4,95 p.p.

Ceasar Salad                           € 6,95 p.p.

Salade met geitenkaas en appeltjes               € 8,95 p.p.

Salade met zalm of gerookte zalm               € 8,95 p.p.

Salade met scampi                € 8,95 p.p.

Salade met hoeveham                € 5,95 p.p.

Salade met quinoaburger                € 7,50 p.p.

Quinoasalade met pittige groentjes en honing-mosterddressing           € 6,95 p.p.

Classic Saladbar - vanaf 4 personen               € 6,95 p.p.

Aardappelsalade, worteltjes, boontjes vinaigrette, tomatensalade, 
komkommersalade, witte koolsla en mix van verschillende slasoorten

Leontine’s Saladbar - vanaf 4 personen               € 9,95 p.p.

Classic saladbar aangevuld met tomaat-mozzarella, zomerse pastasalade, 
Griekse salade, couscoussalde en verse lookboter

Bij zowel de Classic als Leontine’s saladbar zijn koude sauzen inbegrepen.
Koude sauzen: mayonnaise, cocktailsaus, tartaar en BBQ-saus.
Deze saladbars zijn ideaal bij gourmet, fondue, de BBQ, ...

GET BREADY - BELEGDE SANDWICHES

Classic Delight                 € 4,50/stuk

Broodjes belegd met: brie, nootjes, honing / zalm, philadelphia, cresson, radijs-
je, ui / rosbief, rucola, zongedroogde tomaten, parmezaan / varkensgebraad,                
honing-mosterd, rode ui, sla, wortel / kipcarpaccio

Ultimate Classic € 2,50 per mini-sandwich / € 3,50 per sandwich / € 3,50 per pistolet

Rijkelijk gegarneerd met huisgemaakte salades, beleg en groenten: club kaas, club 
hesp, kip-curry, vleessla, préparé, ... 

Classic Deluxe    € 3,00 per mini-sandwich / € 4,00 per sandwich / € 4,00 per pistolet

Rijkelijk gegarneerd met huisgemaakte salades, beleg en groenten: Krabsla, zalm, 
brie, selectie gedroogde ham, ...

SOEPEN

Leontines tomatensoep                       € 4,25/l

Kippenvélouté                         € 5,95/l

Kreeftenroomsoep                       € 8,95/l

Informeer naar ons aanbod van de dag!

KOUDE HAPJES - VANAF 4 STUKS PER HAPJE

Beuling met gekarameliseerde appel                            € 2,00/stuk

Mini tomaat-garnaal                                                             € 2,00/stuk

Zalmmousse met wakamé en wasabi                            € 2,00/stuk

Mini pokébowl met tonijn                                                     € 2,00/stuk

Pittige quinoa met scampi                                                          € 2,00/stuk

Carpaccio, vitello tonnato of kipcarpaccio in potje             € 2,25/stuk

WARME HAPJES

Mini-worstenbroodjes                                                          € 0,95/stuk

Mini-quiches                                                                     € 0,95/stuk

keuze uit: ricotta-spinazie, Mediterraans, ham-prei
Kippenhapjes omhuld met spek                                             € 17,50/kg

Kippenboutjes                                                                        € 9,90/kg



SCHOTELS

Italiaanse schotel - vanaf 2 personen             € 16,00 p.p.

Rijkelijk gevulde schotel met Italiaanse charcuterie aangevuld met verschillende 
kazen, dips en grissini.

Feestschotel - vanaf 4 personen              € 15,50 p.p.

kip, gebraad, kalkoen, vers fruit

Visschotel - vanaf 2 personen              € 16,50 p.p.

Zalmfilet, schartongrolletje, gerookte zalm, forelfilet, gerookte paling & heilbot, 
scampi. Supplement tomaat-garnaal: aan dagprijs

Charcuterieschotel - vanaf 2 personen               € 8,50 p.p.

Selectie van gerookte, fijne vleeswaren en huisbereide slaatjes

Breugelschotel - vanaf 4 personen              € 15,50 p.p. 

Witte pens, zwarte pens, breugelkop, kalkoen, kippenhapjes, boerenringworst,     
seizoenspaté, kaas van de streek, aangepaste garnituur

Kaasschotel - vanaf 2 personen        dessert: € 11,00 p.p. / hoofdgerecht € 13,00 p.p. 

Dessert: 150g p.p. / hoofdgerecht: 250g p.p. Ons kaasteam verzorgt een kaasplank 
met kaas uit iedere familie: geiten- of schapenkaas, witschimmel, roodbacterie, 
harde of halfharde kazen, blauwschimmel. Laat ons jouw voorkeuren weten.

KOUDE VOORGERECHTEN - VANAF 2 PERSONEN PER GERECHT

Carpaccio Bresaola - 250g p.p.                            € 10,50 p.p.

Carpaccio West-Vlaams rood - 250g p.p.              € 10,50 p.p.

Vitello Tonnato - 250g p.p.                            € 10,50 p.p.

Fruits de mer                                                              dagprijs 

Oesters                                                                                         dagprijs

WARME VOORGERECHTEN - VANAF 2 PERSONEN PER GERECHT

Leontines Noordzeepotje                                         € 10,50 p.p.

Gevulde Sint-Jakobsschelp                             € 9,50 p.p.

Tongrolletjes in saffraansaus - 3 stuks              € 10,85 p.p.

Kaaskroket                                                        € 2,50/stuk

Garnaalkroket                                                                     € 3,50/stuk

WARME GERECHTEN - VANAF 2 PERSONEN PER GERECHT

Huisgemaakte spaghetti                    € 7,00 p.p.

Huisgemaakte lasagne                                     € 7,00 p.p.

Thaise curry kip, met rijst of pasta                                 € 7,50 p.p.

Chili con carne                                                  € 7,50 p.p.

Leontines Noordzeepotje                                € 13,85 p.p.

Kalfsblanquette                                                 € 9,50 p.p.

GROENTEN - VANAF 2 PERSONEN

Palet van seizoensgroenten                  € 7,50 p.p.

AARDAPPELGERECHTEN - VANAF 2 PERSONEN

Puree                                                                € 7,00/kg

Kroketten                                              € 0,29/stuk

Gratin 4 personen                                      € 14,50

Gratin 6 personen                                      € 19,50

Truffelgratin 4 personen                                      € 15,50

Truffelgratin 6 personen                                     € 20,50

GOURMET & FONDUE- VANAF 2 PERSONEN

KINDERGOURMET  € 8,00 p.k.
Hamburger, worstje, saté, balletjes, kip, cordon bleu

Supplement wild 250g vlees + 150g wild SEIZOEN € 12,00 p.k.
hazenfilet, eend, reefilet, fazantenfilet

GOURMET  € 15,50 p.p.
Biefstuk, kalfs, mignonette, hamburger, worstje,  
saté, lamskotelet, cordon bleu

Supplement wild 250g vlees + 150g wild SEIZOEN € 19,95 p.p.
hazenfilet, eend, reefilet, fazantenfilet

GOURMET VAN DE CHEF  € 16,75 p.p.
2 satés, wok, worst, hamburger, gemarineerde grillsteak, kalfspeper

Supplement wild 250g vlees + 150g wild SEIZOEN € 19,95 p.p. 
hazenfilet, eend, reefilet, fazantenfilet

FONDUE  € 13,50 p.p.
Rund, varken, kalkoen, spekvinkje, worstje, kalf, balletjes  
Supplement wild 250g vlees + 150g wild SEIZOEN € 16,50 p.p.
hazenfilet, eend, reefilet, fazantenfilet


