APARTE GERECHTEN
Hapjes assorti
Huisgemarineerde zalm met venkel
Gedroogde ham/manchego /olijf/grisini
Wildpate/veenbes/ peer

€ 13.50/pp

Kreeften van 600/800 gr.:
Kreeft belle-vue halve of hele met salade assortiment
Kreeft Thermidorgegratineerd halve of hele met warme groentjes & pasta

€ 25.50/pp / € 39.50/pp
€ 25.50/pp / € 39.50/pp
Klassieke lamsnavarin / boschampignons / groentjes gratin
€ 16.50/pp
Ossehaas / bordelaise / groentjes / rozemarijnaardappeltjes
€ 32.50/pp

DESSERTJES
Crème brullee
Appelstrudel met kaneel
Pannacotta met peer

€ 6.50/pp
€ 6.50/pp
€ 6.50/pp

AFHAALMENU’S
KERST EN NIEUWJAAR 2020-2021
Te bestellen van maandag 21 december t.e.m. zondag 3 januari,
… dan kun je 2 weken lang genieten in kleine bubbels …

•
•
•
•
•

Bestelling week van Kerstmis tot vrijdag 18/12
Bestelling week oudjaar tot vrijdag 25/12
Afhaal dagelijks tussen 11u00 en 14u00
Andere tijdstippen: op aanvraag…
Na de Corona ook weer beschikbaar voor feesten
aan huis en bedrijf op maat.

OOK AANGEPASTE WIJNEN TE VERKRIJGEN
75cl : € 13.50
75cl : € 45.00

ACTIE

Cava mvsa
Champagne Deveaux
Guilliaumme
Chardonnay
Rosé
Merlot
Très de très - rood
Uno di uno - wit
Cap gris rosé
Carnivor rood
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€ 9.95
€ 9.95
€ 9.95
€ 11.50
€ 11.50
€ 10.50
€ 12.50

Bij elke bestelling dient er een voorschot betaald te worden van €100 ter bevestiging van uw bestelling betaald op
Europabank BE86 6718-4554-6950 met vermelding van uw naam / datum afhaal bestelling.
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B&D CONCEPTCATERING (TRAITEUR PATRIK)
Lutselusstraat 142/3590 Diepenbeek • afhaal via schutterstraat (coronaproof)
0475 52 99 90 (Patrik) | 0473 39 84 47 (Edwin)
Volg ons ook via

qookingtable

=========
=

150cl : € 27.00
150cl : € 90.00

In samenwerking met:

SINT ANNAHOF

K2 DESIGN/CATERING

(bio lamsboerderij)

(printing/catering)

MYCOTOPIA

QOOKINGTABLE

(bio champignonkweekerij)

Volg ons ook via

(kooktafels indoor als outdoor)

qookingtable

MENU KLASSIEK

€ 29.50/pp

Pompoensoepje/zure room/breydelspekjes
of
Champignon crème/zure room/ gebrande amandel
of
Tomatensoep met balletjes

€ 8.00/l
€ 8.00/l
€ 8.00/l

Varkenshaasje of kalkoengebraad
Groentewaaier van het seizoen/champignonroomsausje
Gratin of kroketjes
Eventueel zalmhaasje/kruiden beurre-blanc

€ 16.50/pp

Dessert van de chef

€ 10.00/pp

MENU DE LUXE kreeft suplement (€ 5.00)

€ 16.50/pp

€ 49.50/pp

Klassieke vitello tonnato/gemarineerde bundelzwam
€ 12.50/pp
of
Klassieke runder carpaccio/olijf-tomaat-parmezaan-appelkapper-bundelzwam € 12.50/pp
of
Kreeft belle-vue/salade appel-venkel/kruidenvinaigrette
€ 17.50/pp
€ 32.50/pp

Dessert van de chef

€ 10.00/pp
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ACTIE

Hertekalf of kalfshaasje of lamscarree
Groentewaaier van het seizoen / wildsausje
Gratin of kroketjes
Eventueel tongrolletjes en scampi/op Oostendse wijze
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€ 32.50/pp

Bij elke bestelling dient er een voorschot betaald te worden v an €100 ter bevestiging van uw bestelling betaald op Europabank
BE86 6718-4554-6950 met vermelding van uw naam / datum afhaal bestelling.

KOUDBUFFET

€ 28.50/pp

Zacht gegaarde zalmmedaillon
Tomaat garnaal
Noorse visschotel
Klassieke carpaccio met zijn garnituren
Gerookte ham met meloen
Rosbief en varkensgebraad
Zacht gegaarde kippebout
Assortiment huisgemaakte salades en koude sausjes
Brood en boter
Koud buffet met kreeft (Kreeften van 600/800gram)
Eventueel supplement halve kreeft belle-vue

halve: € 45.50/pp
€ 17.50/pp

GOURMETSCHOTEL

€ 28.50/pp

Scampi/zalm/dourade
Lams/steak/kalkoen/varkens/worst/boulet
Gegrilde groenten/tomaat/champignons/courgette/paprika
Aardappel / rosti
Assortiment frisse salades en koude sausjes
Brood en boter

WINTER BBQ

€ 28.50/pp

Scampi spies/zalm op Oosterse wijze
Lams/steak/kalkoen/varkens/worst/boulet
Gegrilde groenten/tomaat/champignons/courgette/paprika
Aardappel in schil met kruidenboter
Provencaalse saus/peperroomsaus
Assortiment frisse salades en koude sausjes
Brood en boter

EXTRA’s voor bij gourmetschotel / winter bbq
Ossehaas of kalfs of hert
Extra trio

€ 5.50/pp
€ 9.50/pp

