TRAITEUR & BEREIDE GERECHTEN
Naast onze dagschotel kan u hierbij een ruime keuze aan suggesties vinden.

Visbereidingen (specialiteit van het huis)

Kabeljauwhaasje in zachte mosterdsaus of preisaus
€ 16,5
Zalmfilet in currysaus of kreeftensaus
€ 13,75
Gebakken zalmfilet met serranoham of met mosterdroomsaus
€ 14,5
Tongscharrolletjes (5) met garnalen in witte wijnsaus of in witbiersausje
€ 16,5
Tongscharrolletjes op Normandische wijze (met paling en mosselen)
€ 19,5
Scampi's (9) in een bieslooksausje of fijne kruidensaus
€ 14,75
Pladijsfilet in dragonsaus of groene kruidensaus
€ 13,5
Gebakken pladijsmoot aan de graat met verse tartaar
€ 13,75
Rogfilet in fijne kruidensaus of spinaziesaus
€ 14,5
Gebakken roggevleugel met kappertjes en botersausje
€ 14,75
Waterzooi van vis (gemengde vissoorten van het moment)
€ 13,5
Vispannetje met kreeftensaus
€ 14,75
Royaal vispannetje Profonde met kreeftensaus
€ 25,5
Duo van gebakken zalm en gebakken kabeljauw met paprikacoulis
€ 15,5
Gegratineerde visschelp met seizoensvis, garnaaltjes en puree (VG)
€ 6,95
Gegratineerde Sint-Jacobsschelp met 3 coquilles en kreeftensaus (VG)
€ 10,45
Quiche met zalm en prei of broccoli (VG)
€ 9,5
Ambachtelijke garnaalkroketten (VG)
€ 3,75
Carpaccio van gerookte zalm en heilbot met garnituur (VG)
€ 9,95
Carpaccio van gerookte zalm met garnituur (VG)
€ 8,5
Frisse garnaalcocktail met avocado (VG)
€ 10,95
Tomaat garnaal met groentengarnituur (VG)
€ 9,45
Paling in 't groen
€ 25,5
Paling in garnalenroomsaus
€ 28,5
Paling in tomatensaus met champignons / provencaals
€ 25,5
Kreeft belle-vue (half 375gr / heel 750gr)
€ 20,5 / € 40
Kreeft met lookboter (half 375gr / heel 750gr)
€ 20,5 / € 40
Kreeft met kreeftensaus (half 375gr / heel 750gr)
€ 20,5 / € 40
Bovenstaande prijzen zijn per persoon en daarbij zijn meestal de groenten inbegrepen.
Voor aardappelbereidingen kan u onze mogelijkheden aan de achterkant vinden.
De gerechten kunnen ook in voorgerechtportie (VG) besteld worden.
Visgerechten kunnen besteld worden vanaf 2 personen en dat 3 dagen vooraf.

Soepen

Bouillabaise van het huis met extra garnaaltjes (rouille en looktoastjes mogelijk) € 14,5
Courgettesoep met kruidenkaas
€ 5,25
Bisque van noordzeegarnaaltjes
€ 9,25
Witloofsoepje met gerookte zalmsnippers
€ 7,25
Tomatengroentensoep met balletjes
€ 5,25
Soepen kunt u bestellen vanaf 2 liter per soort. Vraag ook naar onze dagsoep (€4 / liter)!

Vleesbereidingen

Konijn op grootmoeders wijze
€ 12,25
of € 18,9/kg
Konijn op Italiaanse wijze met tomaten en olijven
€ 12,75
of € 19,5/kg
Kipfilet in roze pepersaus, champignonsaus of dragonsaus
€ 11,5
Coq-au-vin met ui en champignons
€ 11,25
of € 14,5/kg
Kippenbil gestoofd in saffraansaus met amandelen
€ 12,5
Vol-au-vent van het huis met champignons en videe
€ 9,75
of € 13,75/kg
Varkenshaasje met pepersaus, mosterdsaus of champignonroomsaus € 14,75
Parelhoenfilet met portosaus en verse druifjes
€ 15,5
Kalfstong in madeirasaus
€ 14,75
of € 22,5/kg
Witloofrolletjes met beenham en kaassaus
€ 9,5
Rundscarpaccio met rucola en Parmiggiano (VG)
€ 8,95
Carpaccio van Parma salami met rucola en Parmiggiano (VG)
€ 8,75
Vitello Tonato (kalfsvlees met tonijnsaus) (VG)
€ 11,5
Kalkoenrollade met paddenstoelensaus
€ 14,7
Balletjes in tomatensaus
€ 9,75
of € 14,7/kg
Stoofpotje van varkenswangetjes
€ 13,5
of € 19,9/kg
Orloffgebraad met kaassaus
€ 14,5
Bolognese saus
€ 13,25/kg
Bovenstaande prijzen zijn per persoon en daarbij zijn de groenten inbegrepen.
Bepaalde gerechten zijn ook per kilo verkrijgbaar indien aangegeven (zonder groenten).
Voor kan u onze mogelijkheden hieronder vinden.
De gerechten kunnen ook in voorgerechtportie (VG) besteld worden.
Vleesgerechten kunnen besteld worden vanaf 4 personen en dat 3 dagen vooraf.

Vegetarische gerechten

Salade Caprese (buffelmozzarella | tomaat | basilicum) (VG)
€ 8,75
Vegetarische quiche (VG)
€ 9,5
Ambachtelijke kaaskroketten
€ 2,65
Gegrilde Berloumi en seizoensgroenten met quinoa
€ 10,5
Linzenlasagne met provencaalse groenten
€ 10,5
Tortilla met eekhoorntjesbrood en seizoenssalade
€ 10,5
Provencaalse groentenlasagne
€ 10,5
Lasagne ricotta en spinazie
€ 18,9/kg
Melanzana Parmiggiana (VG)
€ 9,5
Bovenstaande prijzen zijn per persoon en daarbij zijn de groenten inbegrepen.
Voor aardappelbereidingen kan u onze mogelijkheden hieronder vinden.
De gerechten kunnen ook in voorgerechtportie (VG) besteld worden.
Vegetarische gerechten kunnen besteld worden vanaf 4 personen en dat 3 dagen vooraf.

Aardappelbereidingen
Gratintaartjes (per stuk)
Aardappelpuree
Ovenaardappeltjes

€ 1,7
€ 2,7
€ 2,7

Verse aardappelkroketten
€ 11,7/kg
Verse aardappelkroketten (per 7 stuks)
€ 3,7
Versie van 15 maart 2016, deze vervangt alle vorige.

