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EINDEJAARSAANBIEDING 2018

Gastronomische koude schotels

€

Versierde zalmschotel

18

Versierde roze zalmschotel met twee sauzen , groenten, aardappelsla

Versierde roze zalm met tomaat garnaal

24

Idem als hierboven, aangevuld met een tomaat garnaal per persoon.

Gevarieerde visschotel
Tomaat garnaal, roze zalm, gerookte zalm,gerookte forel,gerookte heilbot,makreelfilet,
vis terrines, gemarineerde scampi's, gamba’s, twee sauzen groentjes en aardappelsla

32
30

Gevarieerde vis en vleesschotel
Tomaat garnaal, roze zalm, gerookte zalm , makreelfilet,gerookte forel , gevogelte, ganda ham
met meloen,Pastei van het huis, gebraad, twee sauzen , groentjes en aardappelsla

41

Versierde kreeftenschotel
1/2 kreeft per persoon,langoustines,gamba’s,gemarineerde scampi’s ,tomaat garnaal,gerookte
zalm,gerookte heilbot,forel, groentjes en aardappelensla , 2 sauzen.
FAMILIE MENU

Suggestie menu Kerstavond

Aperohapjes, 3 per persoon
***
Tomatenroom soepje
***
Tongschar met zalm Dugleré

Aperohapjes, 3 per persoon
***
Oostendse Vissoep
***
Scampi’s diabolic

(tomaten ajuin schampnons roomsaus)
Aardappelroosje

***
Kalkoen medaillon
Kampernoelies saus
Warme groentjes en kroketjes
***
Javanais
32. € per persoon.
Samengestelde menu kan niet gewijzigd worden

Met pasta

***
Ierse filet pur
Groentenboeket
Amandel kroketjes
***
Kerstgebak
39.50 € per persoon.
Samengestelde menu kan niet gewijzigd worden

Suggestie menu oudejaarsavond

HOE BESTELLEN?

Aperohapjes,3 per persoon

Vul bestellijst in en bezorg deze getekend terug via de
post, of mail
Buiten de openingsuren kan u ook de bestellijst,volledig
ingevuld, deponeren in onze postbus vooraan aan de
winkel.
Vergeet niet naam,adres en telefoonnummer te
vermelden, zo kunnen wij u telefonisch de ontvangst
van de bestellijst melden .Bestellingen worden
aanvaard voor kerstavond tot 20/12/2018 tot
11.00 uur en voor oudejaarsavond tot 27/12/2018 tot
11.00uur.Voor bestellingen of bijkomende inlichtingen
kan u ook terecht elke schooldag tussen 8 uur en 10.30
uur behalve op woensdag .Bel vooraan aan de
winkeldeur!!!
Gsm 0479/80.00.40 Marc

***

Romig soepje van witte en groene asperges
***

Vispannetje
(zalm , scampi’s , kabeljauw , St.Jacobsvruchten )

***

Wilde eendfilet met appelsiensaus
Wintergroenten
Aardappel gratin
***

Dessertenbord van de Chef
(chocolademous, tiramesu, soes, miserable)
(Aardbeien,javanais,meloen )

47 € per persoon.
Samengestelde menu kan niet gewijzigd worden

AFHALINGEN KERSTAVOND EN OUDEJAARSAVOND TUSSEN 13 UUR EN 15.30 UUR

TRAITEUR DE SUTTER
Klant...........................................................
Straat..........................................................
Woonplaats.................................................
Email……………………………………….

Datum afhaling.......................................
Klantnummer....................................
Telefoon.............................................

KOUDE VOORGERECHTEN
Roze zalm als voorgerecht ( op borden )
Noors bord met variatie van gerookte vissen ( op borden)
Wildpastei met gekonfijte uitjes ( op borden )
½ kreeft versierd, (kreeften van 550 gr ) (op borden!)

€
aantal
13.00………………
13.00……………...
13.00……………….
24.50………………

SOEPEN
Tomatenroom soepje
Oostendse Vissoep
Romig soepje van witte en groene asperges

€
aantal
3.00……………….
5.00……………….
4.50……………….

TUSSENGERECHTEN
Scampi,6 stuks, in pikante saus met pasta
Vispannetje
Tongschar met zalm Dugleré
Zeetongfilets op de wijze van de Chef,3 filets per persoon met aardappelroosjes
Halve kreeft Thermidor (kreeften van 550 gr )

€
aantal
12.00………………
15.00………………
12.00………………
16.00………………
24.50………………

Hoofdgerechten
Scampi, 9 stuks,in pikante saus met pasta
Kalkoen medaillon kampernoelie saus Warme groentjes en kroketjes
Zeetongfilets op de wijze van de Chef , 5 p.p. , met aardappelroosjes
Ierse filet pur Groentenboeket Amandel kroketjes
Wilde eendfilet met appelsiensaus, wintergroenten aardappel gratin

€
aantal
17.00………………
18.00………………
22.00………………
22.00………………
20.00………………

Familie menu
Suggestie menu Kerstavond
Suggestie menu Oudejaarsavond
Versierde zalmschotel
Versierde roze zalm met tomaat garnaal
Gevarieerde visschotel
Gevarieerde vis en vleesschotel
Versierde kreeftenschotel

€
aantal
29.00…………….
34.00…………….
42.00…………….
20.00…………….
26.00…………….
32.00…………….
30.00…………….
41.00…………….

Extra’s
€
aantal
1.00………………
0.30………………
3.00……………....
2.50………………
0.20………………
2.65………………
4.30………………
4.50………………
4.50………………
11.00……………..

Assortiment toasten ( op te warmen )
Aardappelkroketten
Aardappelgratin (200 gr)

Aardappelroosje (200 gr)
Amandel kroketjes
Kaaskroket
Garnaalkroket
Kerstgebak per persoon
Javanais
Dessertenbord van de Chef

Zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar vanwege het ganse team!
AFHALINGEN KERSTAVOND EN OUDEJAARSAVOND TUSSEN 13 UUR EN 15.30 UUR
DEZE MENU’S BEVATEN ALLERGENEN voor meer info contacteer Marc 0479/80 00 40

