FEESTFOLDER

Anders kan ook leuk zijn!
feest!
geniet!
gezellig!
thuis !

MENU 1

Hapjes van de chef

Salade eendenborst met kruidige salade en blokjes paté

Knolseldersoepje met snippers van bressaola en croutons

Hertenfilet met wintergarnituur en amandelkroketjes
of
Tarbot met groene asperges en langoustine afgewerkt met jus

Appeltaart met caramel en vanille-ijs
€ 56

MENU 2

Hapjes van de chef

Salade zeekreeft Belle Vue

Wilde zeebaars met venusschelpjes en verse bladspinazie

Gebraden fazantenborst met bospaddenstoelen, kleurrijke
wintergarnituren en amandelkroketjes
of
Vispannetje met puree en julienne groentjes

Tiramisu met gestoofde appeltjes en Bastognekoekjes
€ 53

HAPJES
Assortiment van de chef (5st)

€ 12,00

Tapas schoteltje voor 2 pers

€ 16.00

VOORGERECHTEN
Kaaskroketjes (2) met een slaatje

€ 9,00

Gemarineerde zalm met venkel en kruidige cressen

€ 14,00

Tartaar van tonijn met komkommer en wasabidip

€ 13,50

Rundscarpaccio met rucola, parmezaan en truffelmayonaise

€ 12,50

Taartje van zeekreeft met kruidige salade

€ 16,00

SOEPEN per liter
Tomatensoep met balletjes

€ 8,50

Pompoensoep met garnituur

€ 8,50

Knolseldersoep met garnituur

€ 8,50

TUSSENGERECHTEN
Gefrituurde zeetongfilets (thuis frituren)

€ 15,00

Scampi’s met fijne groentjes en currysaus

€ 14,00

Tarbot met fijne groentjes , geprakte aardappeltjes met garnaaltjes

€ 18,00

HOOFDGERECHTEN
Gebakken zeetong met grijze garnaaltjes en puree aardappeltjes

€ 30,00

Parelhoen met warme groentjes en gratin

€ 19,00

Hazenrug op klassieke wijze (per 2 personen)

€ 51,00

Hertenstoverij met wintergarnituur, appeltje met veenbessen en amandelkroketjes
€ 21,00
Filet pure met wintergarnituur en frietjes ( pepersaus en champignonsaus )

€ 27,00

Vegetarisch gerecht

€ 17,50

VOOR DE KINDEREN
Halve kipfilet met appelmoes en frietjes

€ 9,50

Videe met frietjes

€ 10,00

Bolletjes in tomatensaus met puree

€ 10,00

DESSERTJES
Appeltaartje met karamel en vanille-ijs

€ 6,80

Chocolademousse afgwerkt met chocoladecrispies

€ 5,00

Tiramisu met gestoofde appeltjes en Bastognekoekjes

€ 8,50

Cheesecake met rood fruit & Oreo

€ 8,50

Kaasbordje

€ 10,00

Vanille-ijs per l

€ 10,00

Speculoos-ijs per l

€ 10,00

PRAKTISCH
Indien u voorstellen op maat wenst, mag u hiervoor steeds contact opnemen!
scott@traiteurdeschepper.be - 0496569132
Bestellingen graag 2 dagen op voorhand per mail doorgeven, deze worden door ons
bevestigd. Alle prijzen zijn incl.btw (6%)
Voor uw gemak raden we aan om voor u en uw gezelschap zo veel mogelijk dezelfde
gerechten te kiezen. Dit om het opwarmen van de gerechten te vergemakkelijken.

