TRAITEURFOLDER
2018
APERITIEF
Belegde toastjes

0,52 €

Mini-kaaskroketje

0,52 €

Mini-garnaalkroketje

0,57 €

Mini-pizza

0,57 €

Mini-vol-au-vent

0,52 €

Kipvleugeltje

0,52 €

Witloofblaadje met tonijn

0,52 €

Witloofblaadje met krab

0,52 €

Lepelhapje met mousse van zalm, tomaat en dille

0,62 €

Lepelhapje met mousse van hesp en salade

0,62 €

Mini-broodjes

0,85 €

SOEPEN
Tomatenroomsoep

3,00 €/ltr

Aspergeroomsoep

3,00 €/ltr

Witloofroomsoep

3,00 €/ltr

Slasoep

3,00 €/ltr

Paprikasoep

3,00 €/ltr

Bretonse vissoep

4,00 €/ltr

KOUDE VOORGERECHTEN
Tomaat-garnaal gegarneerd met perzik, tonijn en groentjes

4,35 €

Rode zalm in ’t schoonzicht met tomaat-garnaal

8,85 €

Bordje van Noorse gerookte zalm met garnituur

5,85 €

Duo van belegen hesp en gerookte zalm met garnituur

6,35 €

Zeevruchtensalade met garnalen, krab en scampi

7,15 €

Beursje van gerookte zalm en garnalen

7,65 €

Rundscarpaccio

8,85 €

Cocktailglas met zalm, krabsalade en tonijnsalade

4,65 €

Halve meloen met grijze garnalen en gerookte zalm

6,85 €

Hennepot met rauwkost

4,10 €

Hazenpastei omringd door wintergroenten en uienconfituur

4,35 €

Parmaham met meloen

4,35 €

Assortiment van patés van de chef en Ardense ham met meloen

4,85 €

Bord van wildpatés en mousse met gefruite ui

4,85 €

Opgevulde advocado’s met noordzeegarnalen of krabvlees

dagprijs

Pakketje van gerookte zalm en gerookte heilbot, gegarneerd

7,35 €

Jagersschotel (rillette-leverpastei-fazantenpastei)
+ uienconfituur en rauwkost

6,85 €

Ganzenlever met uienconfituur

5,65 €

WARME VOORGERECHTEN
Gevulde pannenkoek met hesp en kaas

1,95 €

Gevulde pannenkoek met garnaal

2,45 €

Kaasrolletje

1,65 €

Koninginnehapje

2,50€

Zeevruchtenbouchée

3,50 €

Kaaskroket van het huis

0,95 €

Garnaalkroket van het huis

1,20 €

St.-Jacobsschelp

4,60 €

Stoofpotje van Noordzeevis

4,60 €

Quiche Lorraine

2,00 €

Koffertje met kalfszwezeriken

4,65 €

Zeetongrolletjes met rieslingsaus

5,85 €

Tongfilets gevuld met zalm, badend in een kreeftensausje

6,85 €

Scampi’s op bedje van tagliatelli met lookboter

5,50 €

Scampi’s in don pedrosaus op bedje van tagliatelli

5,50 €

Tongreepjes in groentenwaterzooi

5,35 €

Quiche van zalm en bieslook

2,95 €

Zalm in mousselinesaus

5,85 €

Tongfilet met gerookte zalm en saffraansaus

7,15 €

Gebakken rode zalmfilet met champignons

5,15 €

Paupiette van zalm en St.-Jacob in een kleurig jasje

5,85 €

Scampi’s in een currysausje met appel en rozijntjes
op een bedje van tagliatelli

5,85 €

Tongrolletjes met prei

5,65 €

Waterzooi van Noordzeevis en fijne groentjes

5,65 €

KOUDE HOOFDGERECHTEN
Breugheltafel
9,50 € p.p.
schelle van de zeuge – hennepot – boerepaté – hoofdvlees – veau picqué – Gentse kop –
ringworst – paardeworst – Watouse paté – bloedworst – witte worst – zilveruitjes –
augurkjes – mosterd – smout

Gevarieerde vleesschotel
10,50 € p.p.
rosbief – varkensgebraad – Ardense ham – gekookte
ham met asperges – kippewit – salami – Parijse worst
– gekookte tong – kippenboutjes – paté – tomaatgarnaal met versierd eitje
Dit alles vergezeld van 7 soorten groentjes, cocktailen tartaarsaus en gegarneerd met seizoensfruit.

Vis- en vleesschotel
17,50 € p.p.
krabvlees – tongfilet – gerookte zalm – heilbot – forel – hesperolletjes met asperges – salami
– bacon – rosbief – varkensgebraad – Parijse worst – tomaat-garnaal met versierd eitje
Dit alles vergezeld van 7 soorten groentjes, cocktail- en tartaarsaus en gegarneerd met
seizoensfruit.

Visschotel
13,50 € p.p.
gepocheerde Schotse zalm – vissalade – gerookte
zalm – heilbot – langoustine – tomaat-garnaal met
versierd eitje.

Gevarieerde visschotel
14,80 € p.p.
Schotse zalm in ’t schoonzicht – tomaat-garnaal
met versierd eitje – gerookte zalm – heilbot – forel
– krab – langoustines – perzik met tonijn
Visschotels vergezeld van 7 soorten groentjes, cocktailsaus en gegarneerd met seizoensfruit.

Aardappelen, verse deegwaren en rijstsalades

2,20 € p.p.

WARME HOOFDGERECHTEN - VIS
Al onze warme hoofdgerechten (vis en vlees) zijn voorzien van kroketten of
gegratineerde aardappelen of aardappelnootjes of puree (inbegrepen in de
prijs).

Beursje van zalm en tongschar in een licht boterlimoensausje

11,65 €

Tongfilets met gerookte zalm en preisaus

11,65 €

Gepocheerde Schotse zalm op een bedje van prei en wortelen

10,65 €

Fantasie van zalm en zeetong met hollandaisesaus

9,65 €

Tongfilets en St.-Jacobsoesters met witloof

11,15 €

Zeetongrolletjes met rieslingsaus

11,15 €

Gevulde zalm met sausje van primeurgroentjes

9,65 €

Tongfilet in ragout van zeevruchten

10,65 €

Huwelijk van zalm en griet in preisaus

13,65 €

WARME HOOFDGERECHTEN - VLEES
Op basis van varkensvlees
Orloffgebraad met Passendaelse kaas en champignons

8,05 €

Kasselribgebraad met Trappistenbiersaus

7,55 €

Opgevuld varkenshaasje ‘Bacon’

8,55 €

Varkenshaasje met champignonroomsaus

8,55 €

Standevlees met champagneroomsaus

7,05 €

Noors gebraad met Grand-Marniersaus

6,55 €

Gemarineerd Ardeens gebraad in jagersaus

7,05 €

Gemarineerde filet mignon “Stroganoff”

8,55 €

Varkenshaasje op Ardeense wijze

8,95 €

Beenhammetje in witbier of een mosterdsausje

7,05 €

Varkensgebraad in jagersaus

8,55 €

Gebakken varkenshaasje met reepjes gerookte ham

9,55 €

Cassoulet

4,00 €

Op basis van kalfsvlees
Suprême van kalfsgebraad met champagneroomsaus

12,25 €

Orloff van kalf met Zwiterse Emmenthalerroomsaus

12,25 €

Kalfsoesters royal met spek

12,25 €

Duo van kalfshaasje en zwezerik met romige bieslooksaus

14,25 €

Gebakken kalfsmedaillon met dragonsaus en spekreepjes

12,25 €

Kalfshaasje licht gekleurd in hoeveboter, genappeerd met ,
“fine champagne”saus

14,25 €

Kalfszwezeriken en champignonroomsaus

16,25 €

Ossobucco met roomsaus in Gentse waterzooi

10,25 €

Kalfsblanquette in goulashsaus

14,25 € / kg

Op basis van gevogelte en wild (minimum 5 pers.)
Kalkoenhaasje met pepersaus

7,45 €

Parelhoen met witte druiven en roomsaus

7,65 €

Eendenborst met verfijnde sinaasappelsaus

13,15 €

Eendenfilet in een truffelsaus

12,15 €

Kipfilet met zachte dragonsaus

6,05 €

Tournedos van kalkoen in veenbessensaus

9,45 €

Hertenfilet met rozepepersaus

11,15 €

Kerstkalkoenhammetjes van het huis

6,95 €

Eendenborstfilet met pepersaus “bouquetière”

11,15 €

Eendenfilet in een truffelsaus

12,15 €

Filet van kalkoen in de room met muskaatdruiven

8,95 €

Eendenborst met eendenlever en ragout van groenten en fruit

13,15 €

Hertenkalffilet in portosaus met boschampignons

12,15 €

Parelhoenfilet in roze pepersaus

12,15 €

Coq au vin

4,00 €

Tournedos van jonge kalkoen, met een zachte roomsaus
met verse kruiden

9,45 €

Op basis van lamsvlees
Lamsgigot in Beaujolais

10,95 €

Lamsschouder d’Avignon

8,95 €

Lamsgigot in chablis met flageolets

10,95 €

Lamskroontje met thijmsausje

14,95 €

Gebraiseerde “pré-salé” lamsbout met provençaalse groentjes

11,95 €

Orloff van lamsfilet en polderaardappel
gegratineerd met Emmental en Orvalsausje

9,45 €

Lamsbout

8,95 €

Lams-ribstuk met nieuwe worteltjes

14,95 €

Couscous

8,00 €

GROENTEKEUZE
(kan als extra bij alle bovenstaande hoofdgerechten, € 0,75 per persoon per
groentekeuze)
Wortelen in roomsaus
Warme peren in rode wijn
Geglaceerd witloof
Erwtjes en spekreepjes
Wortelpuree
Prei in roomsaus
Bloemkool in roomsaus
Erwtenpuree
Spruitjes
Prinsessenboontjes met spek
Broccoli
Oesterzwammen
½ peer met veenbessengelei
Halve tomaat met lookboter of gruyèrekaas

FAMILIEFEEST…
Gourmet Classic

9,00 € p.p.

Kaasschijf, biefstuk, chipolata, merguez, kalkoenlapje, schnitzel,
hamburger, eitje

Gourmet Finesse

10,90 € p.p.

Ardeens gebraad, kipmedaillon, lamskoteletje, chipolata,
Ardeense burger, biefstuk, mini cordon bleu, eitje met spek

Gourmet Kids

5,00 € p.p.

Chipolata, hamburgertje, kaasburgertje, Ardeens burgertje, wit worstje

Fondue

6,50 € p.p.

Stukjes mals rundsvlees, gevogelteblokjes, 3 soorten
gehaktballetjes

Fondue Kids

3,90 € p.p.

Grillworst en 3 soorten gehaktballetjes

Tepanyaki

10,90 € p.p.

Gemarineerde biefstuk, gemarineerd kalkoenlapje,
duivelsgebraad, chipolata, merguez, witte worst,
gemarineerd lamskoteletje

Tepanyaki Kids

5,50 € p.p.

Chipolata, gemarineerd kalkoenlapje, witte worst, grillworst, hamburgertje, kaasburgertje

Kaasschotel
Als dessert

4,50 € p.p.

Als hoofdgerecht

8,20 € p.p.

Verrassingsbrood

26,00 €
20,00 €

(± 80 stuks)
(± 60 stuks)

Ronde broden die versneden zijn in driehoekige stukjes, belegd met ham, kaas, paté,
krabsalade, tonijnsalade, vleessalade, américain préparé

Groentenmand Cabanossi

15,00 € / 25,00 €

3 sausjes, 3 soorten worstjes, bloemkool, wortelreepjes en radijs.

Warme beenhesp

9,95 € p.p.

Warme beenhesp – geraspte wortels – augurkjes – sla – uitjes – prinsesseboontjes –
jagersaus – aardappelsalade of aardappelen in lookboter

