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Beste klanten,
Het einde van het jaar komt eraan. Een periode waar men,
nog meer dan anders, de tijd neemt om gezellig samen te
zitten en te tafelen met familie en vrienden.

Om ervoor te zorgen dat dit tafelen voor u geen
onnodige belasting teweegbrengt, hebben wij voor u een
uniek assortiment samengesteld in deze feestfolder.
Een minimum aan werk en een maximum aan culinair
genot, laat u verleiden door onze suggesties.
We willen u alvast heel fijne feestdagen toewensen en we
bedanken u, zoals altijd, voor het vertrouwen in onze
zaak.
Warme groeten,

Valerie & Jurgen

Aperitiefhapjes
Mix van scampi & Iberico kroket

€ 10,00 /doosje

6x artisanale mini-scampikroketjes
6x artisanale mini-Ibericokroketjes

Mini-tapas

€ 12,00 /doosje

3x feta/tomaat
3x risotto/ 3 kazen
3x geitenkaas/olijven
3x tartiflette reblochon

Hartige hapjes

€ 15,00 /doosje

3x mini-hamburger
3x mini-worstenbroodje
3x panini bacon/cheddar/tomatenpesto
3x kwartelboutje

Bladerdeeghapjes

€ 12,00 /doosje

2x boschampignons
2x garnaal
2x ham/kaas
2x kip
2x pizza

Krokante escargots (12 stuks)

€ 9,50 /doosje

Tapasbord
€ 40 per bord

Een rijkelijk gevuld aperitiefbord voor 4 tot 6
personen bestaande uit verschillende soorten tapas
zoals olijven, ansjovis, tapenades met toast,
kaasblokjes,
truffelsalami,
zongedroogde
tomaatjes, zoete pepers …

Tapasschotel
€ 35 per plank

De tapasschotel bestaat uit 10 hersluitbare potjes
geserveerd op een decoratieve plank. Waarbij elk
potje bestaat uit +/- 100 gr. aan tapas (olijven,
gedroogde
tomaatjes,
Italiaanse
ham,
truffelsalami, tapenade met toast …)*
*Door de kwaliteit & prijs van de potjes zijn wij genoodzaakt
een waarborg te vragen van 20 euro, waarvoor dank.

Onze kazen
Kaasschotel

€ 14,50 p.p.

Assortiment van rijpe kazen (250-300gr. per persoon), afgewerkt
met rijkelijk veel fruit, notenmix en droge vruchten.

Culinaire kaasschotel

€ 15,50 p.p.

Selectie rijpe topkazen (250-300gr. per persoon) worden door ons
gerangschikt volgens smaaksterkte, per portie voorgesneden en
voorzien van aangepaste garnituur.
“Aangepast broodassortiment beschikbaar voor € 1 per
persoon, een variatie van o.a. notenbrood, veenbessenbrood,
artisanaal stokbrood, mini-broodjes & boter.”

Kaas in pakjes

€ 8,50 p.p.

Indien u zelf uw kaasschotel wenst te versieren, kan u kiezen voor de
formule “kaas in pakjes”. Het assortiment wordt door ons samengesteld
en u krijgt er de naamvlagjes bij.

Onze kazen
Vleesplank

€ 13,50 p.p.

Lust er iemand geen kaas, dan kan uw kaasschotel perfect
aangevuld worden met onze vleesplank. Een selectie van fijne
vleeswaren (250 gr. per persoon), afgewerkt met vers fruit.

Raclette
Verkrijgbaar vanaf 4 personen

Pannetjesraclette

€ 14,50 p.p.

5 soorten raclettekaas (250 gr. per persoon)
6 soorten aangepaste vleesdelicatessen
Assortiment zoetzuur
Krieltjes met spek & stokbrood

Traditionele raclette
¼de (1,250 kg) of ½de (2,5 kg) bol raclettekaas, die u smelt op een
traditioneel raclettetoestel. De kaas wordt u per gewicht
aangerekend. Kan aangevuld worden met charcuterie, zoetzuur,
krieltjes met spek en stokbrood. (€ 7,50 per persoon)

Kaasfondue
Kaasmix naar keuze. Reken op een 300 gr. kaasmix per persoon. De
kaas wordt u per gewicht aangerekend. Kan aangevuld worden
met charcuterie, zoetzuur, krieltjes met spek en stokbrood.
(€ 7,50 per persoon)

Gezellig tafelen
Feestbuffet

€ 32,50 p.p.

Verkrijgbaar vanaf 4 personen
Assortiment fijne vis- en vleeswaren aangevuld met vers
groentebuffet, 3 bijpassende sausjes, aardappel- en
pastasalade.
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Gerookt zalmhaasje
Glaasje Noordzeegarnalen
Salade van St. Jakobsnootje
en zomertruffel
Terrine van zalm & krab
Rivierkreeftjes
Gevuld snoekje
Perzik met tonijn
Gebakken scampistaartje
Haringhapje




•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waaier van serrano ham en meloen
Italiaanse kookham met truffel
Duo van wildpastei & konfijt
Gebakken rosbief
Rilette
Everzwijnsalami
Eitje gevuld met salade van eend
& rode biet
Italiaans varkensgebraad
Gebakken kippebout

Zalmschotel

€ 59,00 per schotel

Licht gerookte zalmfilet met kruiden van +/- 1,200 kg (4-6 personen),
gepresenteerd op een bedje van sla, aangevuld met aardappel- en
pastasalade, bijpassende sausjes en groentebuffet.
Supplement tomaat-garnaal mogelijk aan dagprijs

Stel zelf je menu samen
Koude voorgerechten
Gepresenteerd op een bord met toast of aangepast brood
Carpaccio van Punta d’Anca black Agnus, rucolasalade,
olijfolie, zongedroogde tomaten en Parmezaanse kaas
Trio van wildpastei afgewerkt met
konfijten en notenslaatje

€ 10,00 p.p.
€ 8,00 p.p.

Carpaccio van coquilles, veldsalade, limoen,
olijfolie en rode pepertjes

€ 11,00 p.p.

Gemarineerde zalm met dille, sla, citroen
en bijpassend sausje

€ 12,50 p.p.

Tomaat & mozzarella

Soepen

€ 8,00 p.p.
1 liter = 2 à 3 personen

Aspergeroomsoep, gegarneerd met kip en aspergestukjes

€ 6,60 per liter

Boschampignonroomsoep met garnaaltjes

€ 6,60 per liter

Tomatensoep met mascarpone*

€6,60 per liter

Broccoliroomsoep met gerookte zalm

€ 5,60 per liter

Pompoenroomsoep met geitenkaas

€ 6,00 per liter

Bisque d’homard met rivierkreeftjes

€ 11,00 per liter

*portie balletjes verkrijgbaar

Stel zelf je menu samen
Warme voorgerechten
Alle warme voorgerechten worden meegegeven in vuurvaste ovenschoteltjes.

Gegratineerde scampi’s (6st.) met currysaus en appeltjes

€ 10,00 p.p.
Sint-Jakobsgratin (2st.) en scampi’s (3st.) in witte wijnsaus

€ 11,20 p.p.
Kabeljauwfilet met roomsausje van tomaat en basilicum

€ 10,80 p.p.
Gegratineerd Noordzee-vispannetje

€ 11,20 p.p.
Artisanale garnaalkroketjes met garnituur (2st.)

€ 9,50 p.p.
Artisanale witloof- ham- kaaskroket (2st.)

€ 6,50 p.p.
Artisanale wildkroketten op basis van hertenkalf
en oesterzwammen (2st.)

€ 8,20 p.p.

Mini ravioli met geitenkaas & honing

€ 6,50 p.p.

Stel zelf je menu samen
Warme hoofdgerechten
Vleesgerechten
Opgevuld kalkoengebraad met een sausje
op basis van grand veneur en muskaatdruiven

€ 17,90 p.p.

Gebakken fazantenfilet in champagneroomsaus en boschampignons

€ 19,80 p.p.

Ardeens varkenshaasje in een roomsausje
van champignons

€ 16,50 p.p.

Ragoût van hert in een rode wijnsaus
met spekblokjes

€ 18,50 p.p.

Konijnmedaillon met een wildsaus & veenbessen

€ 18,80 p.p.

Stoofpotje van Parelhoen

€ 17,50 p.p.

Mediterraanse quiche vergezeld van een fris
slaatje met groentepotje

€ 14,50 p.p.

“Al deze vleesgerechten worden vergezeld van een groentepotje:
witloofstronkje, zoete worteltjes, spruitjes, boontjes met spek en
kerstomaatjes.” De gerechten worden gaar meegegeven. Opwarmen kan in de
schaaltjes die geschikt zijn voor zowel hete lucht- als microgolfoven. Eens
opgewarmd, dient men de gerechten enkel nog te schikken op het bord.

Stel zelf je menu samen
Warme hoofdgerechten
Visgerechten
Visserspannetje met stukjes verse vis (180 gr.) en garnalen

€ 17,50 p.p.
Scampi maison (10st.)

€ 16,80 p.p.
Tongrolletjes op Normandische wijze
met juliennegroentjes (4st.)

€ 14,50 p.p.

Gebakken zalmfilet (150 gr.) maison
met broccoliroosjes en garnalen

€ 16,00 p.p.

Kabeljauwhaasje (150 gr.) in kasteelsaus
met prei & garnalen

€ 14,50 p.p.

Stel zelf je menu samen
Een beetje zoet
Chutney van appel en veenbessen (0,5 kg)

€ 7,80 / doosje

Gevulde appel met veenbessen (2st.)

€ 5,40 / doosje

Peren in een saus op basis van passievrucht (6st.)

€ 7,80 / doosje

Peertjes in rode wijn (6st.)

€ 7,80 / doosje

Groentjes
Extra groentepotje

€ 6,95 / stuk

Gevuld aardappelkorfje met worteltopping

€ 1,50 / stuk

Gevuld aardappelkorfje met spinazietopping

€ 1,50 / stuk

Puree van bloemkool (0,250 kg)

€ 4,00 / doosje

Warme aardappel ideetjes
Verse aardappelkroketten (10st.)

€ 3,00 / doosje

Verse amandelkroketten (10st.)

€ 4,00 / doosje

Aardappelgratin (0,5 kg)

€ 3,80 / doosje

Aardappelgratin met truffel (0,5 kg)

€ 4,80 / doosje

Aardappelpuree (0,5 kg)

€ 4,00 / doosje

Knolselderpuree (0,5 kg)

€ 5,00 / doosje

Gebakken krieltjes (0,5 kg)

€2,80 / doosje

Stel zelf je menu samen
Een mooie afsluiter
Desserts

Belgische chocoladebavarois met amandelbiscuit & ganache

€ 6,30 p.p.

Glaasje tiramisu met Cuberdon

€ 4,80 p.p.

Bavarois met frambozen, crumble en coulis

€ 5,00 per stuk

Assortiment van 3 verwenglaasjes: amandel-framboos/
praliné-chocolade/ mango-karamel

€ 8,50 p.p.

Kaasschotel: assortiment van rijpe kazen (150gr. per pers.)
aangevuld met bijpassende garnituur

€ 8,50 p.p.

Praktische weetjes
Om alles vlot te laten verlopen, vragen wij u om tijdig
te bestellen.
•

Bestellingen voor 24 en 25 december kunnen tot en
met zaterdag 16 december.

•

Bestellingen voor oudejaarsavond en
1 januari kunnen tot en met zaterdag
23 december.

•

Er worden geen telefonische bestellingen genoteerd.

•

Bij reservatie van bestellingen wordt een
voorschot van 25 euro gevraagd.









Om jullie van een uitstekende service te kunnen voorzien
tijdens de feestdagen, is het aantal bestellingen beperkt,
snel zijn is de boodschap!
De folder is geldig tot en met 31 januari 2018.

Openingsuren tijdens feestdagen
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

19/12
20/12
21/12
22/12
23/12

8u30-17u00
7u30-13u00
Gesloten
8u30-15u00
8u30-17u00

Zondag
Maandag

24/12
25/12

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

26/12
27/12
28/12
29/12
30/12

10u00-17u00
7u30-13u00
Gesloten
8u30-15u00
8u30-17u00

Zondag
Maandag

31/12
1/01

Enkel afhalen bestellingen
Enkel afhalen bestellingen

Enkel afhalen bestellingen
Enkel afhalen bestellingen

Gesloten vanaf dinsdag 2 januari tot en met
zaterdag 6 januari. Bestellingen wel mogelijk op
vrijdag (5/01) & zaterdag (6/01).

www.tschotelken.be

tel: 055/42.29.76

