Eindejaarssuggesties 2020

Traiteur Raemdonck
In deze bizarre tijden, helpen we jou graag om in je kleine bubbel, volop te kunnen
genieten van intieme - maar daarom niet minder lekkere - eindejaarsfeesten.

Feestmenu € 39,5/pp
3 Fijne hapjes ter verwelkoming
***
Aardappeltaartje met scampi bieslook & appelsien,
ofwel
Gerookt zalmbuideltje met grijze garnalen & slaboeket,
ofwel
Dé feestklassieker : ½ Kreeft “en Belle Vue” (+ € 9)

Gebraden fazantenfilet “Fine champagne”
winterfruit & aardappelkroketjes,
ofwel
Varkenshaasje met champignonroomsaus,
kleurrijke groentekrans, gegratineerde aardappeltjes
ofwel
Huwelijk van Noordzeevis met groentelinten,
kreeftensaus & krielaardappeltjes

OPTIE : Kerststronk Of Nieuwjaarshart (+ € 5)
Graag per bestelling : 1 voorgerecht & 1 hoofdgerecht te kiezen
De voorgerechten kunnen op uw eigen borden gepresenteerd worden
Alle gerechten zijn afzonderlijk verkrijgbaar

Aperitiefhapjes :
Mini cocktail met grijze garnalen
Glaasje met taboulé, gerookte zalm en zure room
Thaise kipspiesjes met dipsaus
Bladerdeegje met kaas
Pastaglaasje met scampi, rode pesto en paprika
Mini Zeebrugse aardappel (grijze garnalen)
Warme oester met spinazie

€ 2,60/st
€ 2,60/st
€ 1,50/st
€ 1,25/st
€ 2,60/st
€ 5,00/st
€ 3,00/st

Tevens mogelijk : 6 stuks/pp, als voorgerecht

Voor - / tussengerechten :
Romig soepje van tomaat & pompoen
Oosterse currysoep
Rijkelijk gevulde vissoep met rouille
Bisque van kreeft
½ kreeft Belle Vue
½ kreeft Waterzooi met fijne groentjes
Scampi in zacht currysausje met appel & sojascheutjes
Zalmfilet met wittewijnsaus & groentejulienne
Zeebrugse aardappel (grijze garnalen)
Ambachtelijke grijze garnalenkroket
Ambachtelijke kaaskroket
Holle oester natuur (gratis geopend)
Vanaf 24 stuks

€ 5 /l
€ 6 /l
€ 12,5/l
€ 14 /l
€ 21.50
€ 23,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 17,50
€ 3,20
€ 1,85
€2
€ 1,90

Hoofdgerechten :
Kalkoenfilet champignonsaus, peertje, appel, veenbessen
Schartong met spinazie, witte wijnsausje, puree met tuinkruiden
Grietfilet met witlof, graantjesmosterd, aardappelpuree
Noordzeetong met grijze garnalen, champignons en puree
Kreeft Waterzooi met fijne groenten
Kreeft Belle Vue

€ 14
€ 15
€ 19
€ 29
€ 37
€ 35

Alle hoofdgerechten zijn voorzien van aangepaste aardappel- en groentebereidingen

Kidsgerechten :
Kipfilet met appelmoes – Balletjes in tomatensaus – Vol au vent

€9

FEESTTIP : Tevens assortiment bubbels & wijnen te verkrijgen

Koud buffet : € 29,50/pp

Rijkelijk feestbuffet met o.m. :

- tomaat met grijze garnalen
- gerookte heilbot
- gemarineerde scampi
- gerookte ham
- tartaar van zalm

- gerookte eendenborstfilet
- hoevekip met appelsien
- tomaat mozzarella
- gestoomde zalm
- tonijnsalade

Aangevuld met verse salades en groentjes, aardappelsla,
pastasalade, brood & boter, mayonaise en cocktailsaus.
FEESTTIP + ½ kreeft belle vue + € 15/pp

CADEAUTIP

ONTBIJTBOX
Leuk om te geven, nog leuker om te krijgen.
Nu we dit jaar helaas niet met z’n allen samen rond de feestdis mogen
zitten, is het wellicht leuk om familie & vrienden te verrassen met een
lekker ontbijt aan huis. Kan elke dag van de vakantie geleverd worden.

Assortiment versgebakken broodjes & mini koekjes, zoet & hartig beleg, boter,
yoghurt & granola, gekookt eitje, fruitsap, vers fruit … & sprankelende bubbels !
€ 47,50 / 2 pers. (extra persoon + € 17,50)
- Bestellen kan telefonisch 050/627 629, of per e-mail info@traiteurraemdonck.be.
Vergeet niet uw naam, adres, telefoonnummer, alsook gewenste leverings-datum/uur te
vermelden. Van zodra de info verwerkt is, krijgt u een bevestigingsmail terug.
Let wel : we noteren uw bestelling graag 5 werkdagen voor feestdatum.
- Bestellingen worden gratis in Knokke-Heist geleverd, afhalen kan enkel op afspraak.
- De rekening wordt u vooraf doorgemaild, zodoende u deze vooraf kunt overschrijven
of contant afrekenen aan de chauffeur.
- Heef u nog speciale wensen ? aarzel niet ons te contacteren, wij helpen u graag verder.

Wij wensen jullie bijzonder gezellige feestdagen
en een fantastisch 2021 toe !
www.traiteurraemdonck.be

Knokke-Heist 050/627 629

