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Alle gerechten zijn 100% huisgemaakt!

Meer info? www.lulucatering.be
Bestellen? Info@lulucatering.be
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Lulu's Olen 
P. Verhaertstraat 1 - 2250 Olen
Tel. 014 22 18 29

Volg ons op 

Openingsuren tijdens de feestdagen - Lulu’s Olen: 
Zaterdag 24/12 en zondag 25/12/22 - Zaterdag 31/12/22 en zondag 01/01/23 
Open van 7u tot 13u voor afhalingen feestmenu’s, charcuterie - vers - belegde broodjes.
Restaurant en take away gesloten.

Openingsuren tijdens de feestdagen - Lulu’s Herentals: 
Zaterdag 24/12 en Zaterdag 31/12/22: open van 7u -14u.
Zondag 25/12 en zondag 01/01/23: open van 7u - 13u
Donderdag 22/12 en donderdag 29/12: gesloten

Lulu's Herentals
Gareelmakerstraat 63 - 2200 Herentals
Tel. 014 72 52 74

Ontbijt- en brunchmanden

ALLES 5 WERKDAGEN OP VOORHAND TE BESTELLEN.

Standaardontbijtmand
Pistolets, sandwiches, salami, kaas, smeersalade, boter, choco, confituur, 
fruitsap, yoghurt, zoetje, boter, koffiekoek.
€32 voor twee personen. (Afgehaald in één van onze vestigingen.)

-----------------------------------
Luxe ontbijtmand
Pistolets, sandwiches, croissant, gerookte zalm, hesp, kaas, smeersalade, boter, choco, 
confituur, fruitsap, koffiekoek, zakje met zoetjes, yoghurt met vers fruit en granola
€60 voor twee personen. (Geleverd in de directe omgeving.)

----------------------------------
Luxe ontbijtmand Met Cava
Pistolets, sandwiches, croissant, gerookte zalm, hesp, kaas, smeersalade, boter, choco,
confituur, fruitsap, koffiekoek, zakje met zoetjes, yoghurt met vers fruit, granola en cava.
€70 voor twee personen. (Geleverd in de directe omgeving.)

-----------------------------------
Luxe Brunchmand
Pistolets, croissant, sandwich, donker brood, tomaat mozzarella, rauw ei, rauw spek, 
frikadellen met kriekjes, beuling met appelmoes, american pancake, hesp, kaas, 
smeersalade, boter, choco, confituur, fruitsap, vers fruit, yoghurt, zakje zoetjes.
(Warme gerechtjes zelf te bereiden of op te warmen.)
€70 voor twee personen, met Cava €80 voor twee personen.
 (Geleverd in de directe omgeving.)

Koud buffet

• Gevulde eitjes
• Verse meloen met gerookte ham
• Rosbief en gebraad versierd met fruit
• Kippenstukjes met appelmoes en curry
• Keuze uit tomaat grijze garnalen of perzik gevuld met tonijn
• Verse, gekookte zalm
• Gerookte visschotel
• Aardappelsalade en groentenkrans
• Keuze uit chocomousse of tiramisu

Supplement dessertenbuffet     €7,30/p.p.

Broodjes, boter en sausjes zijn inbegrepen. 

Gratis levering in de directe omgeving vanaf 8 personen (tot max. 16u).

                    met gevulde perzik - €28,65/p.p.
                   met tomaat garnaal - €30,60/p.p.

Desserts
Kerstboomtaart - 8 personen
Keuze uit: chocomousse of framboosbavarois

Kerstgebak
Keuze uit: slagroom, mokka, vanille, chocolade

Dessertenbuffet
Mini tiramisu, mini chocomousse, mini donut, mini javanais en cake .

Chocomousse  
Tiramisu
Rijstpap met krieken

€40,00/stuk

€4,60/p.p.

€9,90/p.p.

€3,90/p.p.

€3,90/p.p.

€3,90/p.p.



Warme sauzen
Pepersaus 
Graanmosterdsaus
Provençaalse saus
LuLu’s jagersaus
Currysaus
Vleesjus
Champignonsaus

€9,40/kg
€9,40/kg
€9,40/kg
€9,40/kg
€9,40/kg
€9,40/kg
€9,40/kg

Al onze gerechten hebben een kleine, makkelijke afwerking nodig. Deze stap wordt u zorgvuldig uitgelegd. 

Bijgerechten
Gebakken krielpatatjes (300gr) 
Huisgemaakte kroketten (8st) 
Aardappel puree (300gr) 
Groentenkransje
(broccoliroosje, bloemkoolroosje, witloofstammetje, wortel, boontjes met spek, 
kerstomaat, gestoomde spruitjes)

€4,00/p.p.
€4,00/p.p.
€4,00/p.p.
€5,50/p.p.

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Huisgemaakte garnaalkroket (1st) met slaatje en cocktailsaus
Huisgemaakte kaaskroket (1st) met slaatje en cocktailsaus
Paté van wild met uien of veenbessenconfijt en rozijnenbrioche
Garnaalcocktail
Zalmcocktail
Scampi in curry en appel 6st
Scampi Thaise curry 6st
Rundscarpaccio 
Vitello Tonnato

Al onze gerechten hebben een kleine, makkelijke afwerking nodig. Deze stap wordt u zorgvuldig uitgelegd. 

Parelhoen in champignonsaus
Varkenshaasje met champignon- of pepersaus
Hertenragout (350g) 
Gebraad met champignonsaus
Rijkelijk gevuld vispannetje
Scampi Thaise curry 9st
Scampi curry en appel 9st
Gebakken zalmfilet met dillesaus

Al onze gerechten hebben een kleine, makkelijke afwerking nodig. Deze stap wordt u zorgvuldig uitgelegd. 

€13,90/p.p.
€13,90/p.p.
€13,90/p.p.
€11,50/p.p.
€14,90/p.p.
€15,90/p.p.
€15,90/p.p.
€15,90/p.p.

€8,90/p.p.
€7,90/p.p.
€4,90/p.p.
€11,50/p.p.
€9,90/p.p.
€11,50/p.p.
€11,50/p.p.
€9,90/p.p.
€9,90/p.p.

Aperitiefhapjes

Soepen

Kippenborrelhapjes 2 stuks (even op te warmen)
Prikker van meloen en gedroogde ham 2 stuks
Wrap met kip 
Wrap met gerookte zalm 
Prikker mozzarella 2 stuks
Gelakte sparerib 2 stuks (even op te warmen)

Luxeformule van de chef
Een mengeling gekozen door de chef (gedresseerd op luxe schotels).

Onmiddellijk te serveren op uw feest, spareribs even afbakken in de oven.

Aspergeroomsoep
Tomatenroomsoep met balletjes
Champignoncrèmesoep
Bretoense vissoep 

€5,25/liter
€5,25/liter
€6,30/liter
€8,95/liter

€1,90
€1,70
€1,60/st
€1,90/st
€1,70
€1,90

€9,50/p.p.


