
Feestfolder 2017-2018

Voor een verzorgd en geslaagd feest, moet u eerst bij ons zijn langs geweest!



Aperitiefhapjes
KOUDE HAPJES 
•  Mini-brochet van gerookte eendenborst, mozzarella en tomatenkaviaar e 1,50/st
•  Borrelglaasje met kerstomaatje opgevuld met garnaal e 1,90/st
•  Lepelhapje met pastrami en fijne vinaigrette e 1,70/st
•  Lepelhapje met wildpasteien en uienconfijt e 1,80/st
•  Lepelhapje met meloenparels, Gandaham en oude port e 1,70/st
•  Carpaccio van het huis e 1,80/st
•  Glaasje hammousse van het huis e 1,70/st
•  Luchtige mousse van zalm in borrelglaasje e 1,75/st
•  Mousse van broccoli met forel e 1,70/st
•  Luchtige mousse van eend in borrelglaasje e 1,80/st
•  Tartaar van kabeljauw met gerookte zalm e 1,70/st
•  Duo van gerookte eendenborst en foie gras e 1,80/st
•  Glaasje met verse roze zalm en garnituur e 1,75/st
•  Vitello tonnato (kalfsvlees met tonijnsaus en kappertjes) e 1,90/st
•  Assortiment de luxe (3 stuks op bordje) e 5,10/set
   Carpaccio van het huis, vitello tonnato, trio van wildpastei met garnituur
•  Tapasschotel (vanaf 4 personen) e 6,50/pp
 Gekruide scampi, gevulde peppadew, zongedroogde tomaat en olijfjes,
   pastramirolletje, Italiaanse hamrolletjes, gevulde champignon, aperitiefworstjes,
   saltufo, brochetje van mozzarella en zongedroogde tomaat en nog veel meer ...

Alle tapas ook apart te verkrijgen in de winkel.



WARME HAPJES 
•  Assortiment (12 stuks)   Garnaalvulling, pesto met zongedroogde tomaat en ganda, e 9,50/doos
                                                   kaas-ham vulling, gerookte ham in 4-kazensausje   
•  Luxe mini-pizza  e 1,15/st
•  Mini-coquilleschelpje e 1,80/st
•  Gegratineerd oesterhapje met heerlijke Champagnesaus en sjalot e 2,80/st
•  Mini-hamburgertje e 1,45/st
•  Mini-panini broodje met gerookte hesp en geitenkaas e 1,10/st
•  Mini-panini broodje met gekookte hesp, mozzarella en ui e 1,10/st
•  Mini-panini broodje met bacon en cheddar e 1,10/st
•  Mini-panini broodje met kip en camembert e 1,10/st
•  Mini-quiche met zalm e 1,15/st
•  Mini-quiche lorraine met spek e 0,90/st
•  Apéro scampi maison e 1,80/st
•  Apéro zalm met fijne vissaus e 1,80/st
•  Borrelboutje van kip e 0,50/st
•  Apero garnaalkroketjes e 0,80/st
•  Apero kaaskroketjes e 0,45/st
•  Mini-croissant met pesto en Italiaans ham e 1,00/st
•  Mini-croque monsieur e 0,50/st
•  Scampi panko, tempura of twister e 0,95/st
•  Gyoza (Japanse ravioli) e 0,70/st

Feestsoepen TIP  Een soepje kan ook als aperitiefhapje dienen

•  Soepje van butternut e 3,25/L
•  Tomatenroomsoep e 3,25/L
•  Broccolisoep met gerookte zalmsliertjes e 3,40/L
•  Crème van asperges met fijngesneden beenham e 3,25/L
•  Bouillabaisse met kreeft en witte vis e 7,25/L
•  Boschampignonroomsoep e 3,60/L



Voorgerechten
KOUDE VOORGERECHTEN
•  Salade van gerookte eendenborst met balsamico en garnituur e 8,40/pp
•  Carpaccio van rundsfilet met parmezaankrullen en rucola e 7,60/pp
•  Waaier van Italiaanse ham met meloenparels e 7,20/pp
•  Vissersbordje van het huis (gerookte zalm, forel, paling, heilbot, visterrine) e 8,50/pp
•  Carpaccio van zacht gerookte zalm “Belle Vue” e 8,30/pp

WARME VOORGERECHTEN
•  Vispannetje met het beste uit de Noordzee e 8,20/pp
•  Huisbereide Sint-Jakobsschelp Royale e 8,70/pp
•  Zeewolfhaasje met mousselinesaus e 8,20/pp
•  Scampi van het huis (gebakken scampi in whiskysaus) e 8,20/pp
•  Duo van zalm en tongfilet met gewokte groentjes e 8,40/pp
•  Filet van kabeljauw in Hollandaisesausje met garnaaltjes e 8,40/pp
•  Scholfilet opgevuld met zalm in botersaus e 8,70/pp
•  Kaaskroket e 1,90/st
•  Witloofkroket e 1,70/st
•  Garnaalkroket e 3,10/st

De voorgerechten kunnen ook als hoofdgerecht verkregen worden,
mits een opleg van e 5,00/pp.



Hoofdgerechten
•  Varkenshaasje in vier-seizoenssaus e 7,95/pp
•  Gebakken parelhoenhaasje in druivenroomsaus e 9,80/pp
•  Gevuld kalkoenhaasje in bessensaus e 7,90/pp
•  Kalkoen met Boursin in verse champignonsaus e 7,95/pp
•  Gebraad “Delicates” (fijne roomsaus met groentjes) e 6,80/pp
•  Kalkoenhaasje in champignon-, roze peper-, napoli-, of Grand Mère saus e 6,80/pp
•  Varkenshaasje gevuld met Boursin in champignonsaus e 7,95/pp
•  Italiaans varkenshaasje pancetta in zacht truffelsausje e 8,70/pp
•  Varkensgebraad in saus van Boursin-karamel e 6,80/pp
•  Kalkoenorloff in tomaat-mascarponesaus e 7,90/pp
•  Gegrilde eendenborst in rode wijnsaus e 11,25/pp
•  Ardeens varkenshaasje in bruine Chimaysaus e 7,95/pp
•  Filet van hert in zacht zoet wildsausje e 14,70/pp
•  Fazantenhaasje in Forestièresaus e 10,90/pp
•  Varkensorloff in champignonsaus e 6,90/pp
•  Trio van parelhoen in pernodsaus e 8,80/pp

•  ASSORTIMENT WARME FEESTSAUSEN e 9,50/L



Aardappelbereidingen
•  Aardappelkroketjes e 0,22/st
•  Mini-kroketjes e 0,14/st
•  Mini-amandelkroketjes (ideaal bij wild) e 0,18/st
•  Verse frietjes e 2,45/kg
•  Koude aardappelsalade e 1,80/pp
•  Preipuree met gebakken spekjes e 1,80/pp
•  Pompoenpuree e 1,80/pp
•  Gratin Dauphinois e 1,90/pp
•  Krielaardappelen met rozemarijn, lookboter of kruiden e 1,95/pp
•  Mini-aardappelgratin met aardpeer en pastinaak e 0,35/st
•  Gratin torentjes e 1,20/st

Groenten
•  KOUDE GROENTJES e 3,70/pp
   Fijn gesneden gepelde tomaten, fijn gesneden komkommer, geraspte worteltjes,
   fijne prinsessenboontjes, mix van 3 salades (met aangepaste vinaigrettes) 

•  WARME GROENTJES e 4,10/pp
   Geglaceerde worteltjes, gestoomde broccoli, fijne boontjes in spekjasje,
   gekarameliseerd witloof, gestoomde bloemkoolroosjes  

•  APPEL EN PEERTJES MET VEENBESSEN e 3,60/pp



Gezelligheidsschotels
•  FONDUE  e 8,50/pp
   Assortiment van gehaktballetjes, spekrolletjes, runds-, kalkoen- en varkenshaasje

•  KINDERFONDUE e 5,20/pp
   Varkens- en kalkoenblokjes, ruim assortiment gehaktballetjes en chipolataworstjes 

•  GOURMET  e 9,40/pp
   Steak maison, varkenshaasje met Boursin, gekruide kippenfilet, kalkoen Hawaï,      
   cordon bleu, chipolata, varkensbrochetje, kalkoenschnitsel, ei met spek en kaas 

•  KINDERGOURMET e 5,85/pp
   Chipolata, hamburgertje, cordon bleu, kiplapje, kaasburgertje

•  STEENGRILL  e 9,95/pp
   Steak maison, kiplapje Indian, varkenshaasje met Boursin, kalkoen Hawaï, 
   cordon bleu, chipolata, varkensbrochetje, kalkoenschnitsel, gemarineerde lamskotelet 

•  TEPPANYAKI (vanaf 4 pers.) e 13,90/pp
   Rundstournedos, zalmfilet met citroenpeper, oosterse scampi, chipolata,
   varkenshaasje met Boursin, brochetje van kabeljauw, kiplapje Indian,
   gekruid lamskoteletje, gekruid tongfiletje

•  KRIELPATATJES VOOR BIJ DE SCHOTELS e 7,80/kg

•  KOUDE SAUSJES (ASSORTIMENT VAN 4) e 1,00/pp



•  WOKSCHOTEL (niet tijdens de feestdagen) e 18,50/pp
   Voorgerecht  scampi van het huis (5 stuks)

   Hoofdgerecht  runderreepjes bosporus met spirelli
 Chinese kalkoenreepjes met groentenwok en wilde rijst
 hoevenoedels met kalfslapjes
 Mekong rijst mix met lamsreepjes

   Dessert  ananas en aardbei met roomijs en slagroom

Sierschotels Iedere schotel is voorzien van een assortiment koude groentjes,
          aardappelsalade en sausjes.
•  KOUD VLEESBUFFET e 16,80/pp
   Filet d’Anvers, gebakken rosbief, Gandaham met meloen, perzik met tonijn,
   ei met krab, zigeunersalami, kippenwit met tuinkruiden, ham met asperges,
   tomaat gevuld met grijze garnalen, seizoensworst van het huis,
   varkensmignonette, chefworst, Parijse worst
 
•  KOUD VLEES- EN VISBUFFET LUXE e 23,75 /pp
   Gerookte zalm, gerookte heilbot, gepocheerde roze zalm met dille,
   gebakken scampi, ham met asperges, tomaat gevuld met grijze garnalen,
   ei met krabsalade, perzik met tonijn, honingmeloen met Gandaham,
   gebakken rosbief, zigeunersalami, chefworst, kippenwit met tuinkruiden



Assortiment van 4 hapjes 
e 

Broccolisoep met gerookte zalmsliertjes
e

Scampi van het huis in whiskyroomsaus
e

Gevuld kalkoenhaasje in bessensaus
met wintergroentekrans,

mini-kroketjes of gratin torentjes
e

Dessert 2018 (ijstaart)

Assortiment van 4 hapjes 
e 

Soepje van butternut
e

Duo van zalm en tongfilet
met gewokte groentjes

e

Filet van hert in zacht zoet wildsausje
met warm fruit, mini-kroketjes of gratin torentjes

e

Dessert 2018 (ijstaart)

Menu 1
e 26,90/pp

Menu 3
e 33,50/pp

Assortiment van 4 hapjes 
e 

Boschampignonroomsoep
e

Zeewolfhaasje met mousselinesaus
e

Varkenshaasje in vier-seizoenssaus
met wintergroentekrans,

mini-kroketjes of gratin torentjes
e

Dessert 2018 (ijstaart)

Menu 2
e 27,40/pp



Verse vleesspecialiteiten Vooraf bestellen a.u.b.

Rosbief 1e keus Côte à l’os
Steaks (maison) Lamskotelet
Lamskroontje Lamsfiletjes
Lamsbout Opgevulde kerstkalkoen
Lamsragout Kalkoen met pesto
Kalkoen Boursin Oostrozebeeks gebraad
Orloffgebraadjes Italiaans orloffgebraad
Ardeens gebraad Gepikeerd gebraad
Varkenshaasje Boursin Italiaans gebraad van het huis
Eerste keus Belgisch kalfsvlees Oostrozebeeks varkenshaasje
Italiaans haasje met pancetta Châteaubriand - Filet mignon
Kalkoen met duxelle van champignons Duroc d’Olives varkensgebraad en kroontjes
Varkenshaasje met notenkaas, gandaham en zongedroogde tomaatjes Kwartels
Alles van vers wild en gevogelte (hert, eend, parelhoen, fazant, haas, ...)



Nuttige info
Kerstavond: bestellen t.e.m. woensdag 20 december
Oudejaarsavond: bestellen t.e.m. woensdag 27 december
Gelieve goed te bepalen wat u nodig hebt, daar het voor ons
organisatorisch onmogelijk is om steeds de gegevens aan te passen.
Bestellen kan enkel in de winkel. Niet telefonisch.
Bestel tijdig, eens de limiet is bereikt, kunnen wij geen bestellingen meer aannemen!
Er wordt een bestelbon meegegeven die nodig is bij het afhalen van de bestelling.
Voor de schotels wordt een waarborg aangerekend.
Bestellingen voor kerstavond en oudejaarsavond kunnen pas afgehaald worden vanaf 14 uur.
Bestellingen van vers vlees kunnen vanaf 10 uur opgehaald worden.
Voor verdere inlichtingen: tel. 056 49 47 59. 

Openingsuren tijdens de feestdagen
Zaterdag  23 december  gesloten
Zondag 24 december  08u00 - 12u30 / 14u00 - 16u00
Maandag 25 december 10u30 - 11u00 ENKEL AFHALINGEN
Dinsdag 26 decmeber gewone openingsuren (terugbrengen leeggoed kerst)

Zaterdag  30 december  gesloten
Zondag  31 december  08u00 - 12u30 / 14u00 - 16u00
Maandag  1 januari  10u30 - 11u00 ENKEL AFHALINGEN
Dinsdag 2 januari gesloten

Bij een bestelling

vanaf e 60

GRATIS
1 ijsbuche van 1 liter

enkel geldig tijdens

de eindejaarsperiode



DELICATES
Wouter & Inge

Bruyneel -Vanbosseghem
Wielsbekestraat 46
8780 Oostrozebeke
Tel. 056 49 47 59

SLAGERIJ - TRAITEUR

Het volledige team wenst u
een gezond en smaakvol 2018!


