Kerstavond en oudejaarsavond
Kerstdag en nieuwjaar
Menu
Aperitief koude hapjes
•
•
•
•

gevuld glaasje garnaal cocktail
glaasje met forelmousse
glaasje met zalmmousse
brochetje met gerookte rivierpaling,mozzarella en zongedroogde tomaat

2.00 €/st
1,80 €/st
1,80 €/st
2.00 €/st

Aperitief warme hapjes
•
•
•
•
•
•
•

mini quiche met zalm en groentjes
mini quiche met breydelham en prei
oester met champagnesaus
mini coquille st. jacques
warme scampi van het huis
mossel met kruidenboter
garnaalkroketjes van het huis

1,60 €/st
1,60 €/st
2.00 €/st
2.00 €/st
2.00 €/st
0.50 €/st
0.65 €/st

Soepen
•
•
•
•
•
•

vissoep van het huis
witloofsoep met snippers van gerookte palingbuikjes
verse kreeftensoep met stukken kreeft
bouillabaisse met stukken noordzeevis en schaaldieren voorgerecht
bouillabaisse met stukken noordzeevis en schaaldieren hoofdgerecht
garnalen bisque

7,00 €/l
7,00 €/l
10.00 €/l
11,00 €/l
16,00 €/l
9,00 €/l

Koude voorgerechten
•
•
•

salade folle bord gerookte zalm, foie gras, kreeft en garnalen en scampi
carpaccio van verse zalm met rucola,en tomaat
Gevulde gepelde tomaat met verse krab en garnalen met garnituur

22,00 €/pers.
12.00 €/pers.
12,00 €/pers.

Warme voorgerechten
•
•
•
•
•

Sint-jacobsschelp van het huis
Halve kreeft in eigen nat met groentensliertjes
Waterzooi van 4 soorten zeevis in witte wijnsaus met knapperige groentjes
Scampi van het huis ( 8 stuks)
Duo van coquille en scampi marco polo (lichte kerrie met champignon)

9,50 €/st
18,00 €/st
12.00 €/st
11,00 €/st
12,00 €/st

Hoofdgerechten vis
•
•
•
•
•
•
•
•

Gevulde rogvleugelfilet met prei,verse kraben gerookte zalmsnippers,
In geparfumeerd sausje van zongedroogde tomaat en fijne kruiden.
Noordzeetongrolletjes op Zeebrugse wijze met garnaaltjes
en knapperige groentjes in een zachte witte wijnsaus
Zalmhaasje met knapperige groentjes in witte wijnsaus
Grietfilet met groentjes en boschampignons in sausje geparfumeerd met truffel
Duo van zeeduivel en roodbaarsfilet met dragonsausje en wokgroentjes
Schartongrolletjes in een zacht garnalensausje met groentjes en scampi
Stoofpotje van 6 vissoorten met groentjes en witte wijnsaus
Fruits de mer a la nage( halve kreeft ,langoustine,king krab,coquilles,gamba’s en
garnalen) overgoten met een zacht champagnesausje en groentjes

: 18,00 €/pers.
24,00 €/pers.
16,00 €/pers.
22,00 €/pers.
20,00 €/pers.
16,00 €/pers.
18,00 €/pers.
35,00 €/pers.

Hoofdgerechten vlees
•
•

Hertekalffilet met chefsaus, 2 soorten groenten en peertje
Kalkoengebraad met chefsaus 2 soorten groenten en peertje

27,00 €/pers.
17,00 €/pers.

Kreeftbereidingen € 45,00/kg+ € 5.00/ kreeftbereiding
•
•
•
•

waterzooi van kreeft met beetgare groentjes en witte wijnsaus
Kreeft “Thermidor”: kaassausje met mosterd en champignons
Kreeft à l’Italienne:tomatensaus met verse basilicum en lichte toets van look en parmezaanse kaas
Kreeft belle vue : garnituur van koude groenten en salades

Buffetten

buffet 1 – 26 €/ pp
gerookte zalm, gestoomde zalm, tomaat garnaal,tonrolletje,krabeitje,gamba,gerookt palingbuikje,gerookt
forelhaasje,gerookte heilbot,vispastei.

buffet 2 – 27 €/pp
gerookte zalm, gestoomde zalm, tongrolletje ,gamba, tomaat garnaal, krabeitje,gerookte zeepaling, scampi
mozzarella, rosbief, parmaham, gekookte natuurham

buffet 3 – 34 €/pp
Halve kreeft, gestoomde zalm, tongrolletje, gamba, reuze scampi, langoustine, gerookte zalm, gerookte heilbot,
krabeitje, tomaat garnaal, licht gebakken en gemarineerde tonijn, vispastei

visgourmet 21 €/pp
10 geselecteerde verse vissoorten 2 warme sausen en 4 soorten groenten

plateau fruits de mer enkel als hoofdgerecht 39 €/pp
Halve kreeft, oestes, reuze scampi, gamba, kreukels, wulken, ongepelde garnalen, mossels, krabschaar, garnaal
royale, pandalus, langoustines, king krab, huisbereide cocktailsaus en tartaar

Aardappelbereidingen
•
•
•
•
•
•

Verse aardappelkroketten
Gebakken krielaardappelen met mediteraanse kruiden
Koude aardappelen van het huis
Verse friet
Puree
Zuiderse puree met zongedroogde tomaat, parmesan, rucola

0.20 €/st.
1.90 €/pers.
1.90 €/pers.
1.00 €/pers.
1.60 €/pers
1.90 €/pers.

Oesters
zeeuwse creuses

1.40 €/ los 1.55 €/

Fines de claires

1.80 €/ los 1.95 €/

Platte oesters

2.30 €/ los 2.50 €/

BELANGRIJKE INFO
•

Voor bestellingen voor de feestdagen kan u terecht in de winkel.
U krijgt uw bestelbon mee.
Deze hebt U tevens nodig voor de afhaling van uw gerechten

U kan niet telefonisch of per E mail bestellen.
•

Bij iedere bestelling wordt een voorschot gevraagd van 30 € cash te
betalen.Het voorschot wordt bij afhaling omgezet in waarborg .Dat
bedrag krijgt U cash terug na inlevering van uw leeggoed.

* U kan Uw bestelling vooraf volledig betalen.
Hierdoor kan U sneller bediend worden bij de afhaling
•

•

Bij afhaling van Uw gerechten aanvaarden wij enkej cash betaling
GEEN BANCONTACT.
Wij werken graag met verse produktenvoor de bereiding van Uw
gerechten.Door de prijsstijging van grondstoffen zoals garnalen ,
kreeft, zalm, zijn wij genoodzaakt om ook onze prijzen aan te
passen.Dank voor Uw begrip.

* Tip.Bestel tijdig

Menu n°1 - 29.50 €/pers
Mossel in kruidenboter
Quiche met zalm
Warme oester
Zalmmousse
******************
Scampi van het huis 7 stuks
Of
Waterzooi van zeevis
**********************
Gevulde rogvleugelfilet met prei,verse krab en gerookte zalmsnippers
In geparfumeerd sausje van zongedroogde tomaat en fijne kruiden.
Of
Schartongrolletjes in een zacht garnalensausje met groentjes en scampi
------------------------------------------------------------------------------Het hoofdgerecht kan vervangen worden door kalkoengebraad met chefsaus
en duo van groenten.Alle hoofdgerechten zijn inclusief aarappelbereiding naar
keuze ( kroketten, puree, frietjes of krieltjes)

-------------------------------------------------

Menu n°2 - 32.50 €/pers
Warme halve kreeft in eigen nat met groentensliertjes
Of
Duo van coquille en scampi Marco Polo (lichte curry
*********************
Witloofroomsoepje met gerookte palingbuikjes
**********************
Grietfilet met groentjes en boscampignons in sausje geparfumeerd met truffel
Of
Duo van zeeduivel en roonbaars met dragonsausje en wokgroentjes
Of
Noordzeetonrolletjes op Zeebrugse wijze met garnaaltjes en knapperige
groentjes in een zachte witte wijnsaus

( sup + 5 €)

Het hoofdgerecht kan vervangen worden door kalkoengebraad met chefsaus
en duo van groenten.Alle hoofdgerechten zijn inclusief aarappelbereiding naa
keuze ( kroketten, puree, frietjes of krieltjes)
----------------------------------------------------------------------------------

AFHALEN BESTELLINGEN EINDEJAARSFEESTEN
KERSTAVOND:

tussen 13u00 en 16u30

Zaterdag 24 december

KERSTDAG:

tussen 10u30 en 12u00

Zondag 25 december

Oudejaarsavond:

tussen 13u00 en 16u30

Zaterdag 31 december

Nieuwjaarsdag:
Zondag 1 januari

Kerkstraat 2 -8520 Kuurne
Tel:

056070 63 13

GSM: 0475 39 18 41
traiteur.jurgen.defour@hotmail.com
www.vishandeltraiteurjurgen .be

tussen 10u30 en 12u00

