FEESTBUFFET
Min. 6 pers

€39.50pp.

■ Parma ham met cavaillon
■ Truffelham met groene asperges
■ Gehakt broodje
■ Truffelsalami
■ Wild paté en uienconfi
■ Kipfilet met bos paddestoelen
■ Gerookte zalm
■ Eitje met krab
■ Tomaatje gevuld met grijze garnalen
Garnituren
■ Geraspte wortelen
■ Tomaat komkommer salade
■ Gemengde salade
■ Koude aardappelsalade
■ Brood

KLASSIEKERS EN GARNITUREN
Vanaf 1kg
■ Vol au vent
■ Balletjes in tomatensaus
■ Hinderagout
■ Stoofpotje van hert
■ Tongrolletjes in kreeftensaus
■ Scampi van de chef (diabolique)

€17.50/kg
€17.50/kg
€30.50/kg
€30.50/kg
€39.50/kg
€41.50/kg

Vanaf 4 pers.
■ Groenten mengeling voor vlees
■ Groenten mengeling voor vis
■ Aardappel gratin
■ Puree
■ Verse kroketten (per10st.)

€5/pp.
€5/pp.
€2/pp.
€4/pp.
€3.50

Zondag 16/12 en zondag 23/12
Open van 9.00u tot 18.00u
Openingsuren
(Buiten de feestdagen)
Woensdag tot vrijdag
10.00u tot 13.00u / 13.30u tot 18.00u
Zaterdag
9.00u tot 18.00u
Zondag
10.00u tot 12.30u
Maandag en dinsdag
gesloten
Ons adres
Dorp-West 87 / 3
9080 Lochristi
09 / 326.07.00
info@traiteur-mangetout.be
www.traiteur-mangetout.be

Feest - Winter
FOLDER
2018 - 2019
Traiteur Mangetout
#mangetoutlochristi

APERITIEFHAPJES
► WARME HAPJES min 2st. per soort
■ Bladerdeeg lolly, Parma ham, olijf, Gruyère
■ Kipspiesje
■ Mini quiche
■ Krabschelpje
■ Mini pizza

HOOFDGERECHTEN
€3st.
€1.75st.
€2st.
€2st.
€2st.

VOORGERECHTEN
► Koud (reeds op bord gedresseerd en volledig afgewerkt)
■ Carpaccio van Wagyu rund, rucolapesto,
balsamico, Parmezaan
■ Ganzenlever terrine, peren chutney,
hazelnoot crumble, brioche brood
■ Gerookte zalm, sjalot, peterselie, zure room,
radijs

€16pp.
€19pp.
€16pp.

► Warm
€17pp.
€19pp.
€5st.
€4st.
€12pp.

BESTEL TIJDIG!
Bestellen mogelijk tot:
Kerst tot 16/12
Oudjaar tot 23/12

■ Chocomousse, nougat, framboos garnituur, munt
■ Cheese cake, yoghurt, espuma passievrucht, crumble
■ Panna cotta, mango, ananas

€8pp.
€8pp.
€8pp.

BROOD
■ Pain d’antan wit
■ Pain d’antan bruin
■ Noten/rozijnenbrood
■ Stokbrood

€5/L
€7/L
€10/L

SPECIALITEITEN

■ Halve 400gr. kreeft Belle Vue
(sla,tomaat,komkommer,gekookt eitje,verse cocktail)
■ Volledige 800gr. kreeft Belle Vue
(sla,tomaat,komkommer,gekookt eitje,verse cocktail)

€34.50pp.

■ Halve 400gr. kreeft Italiaanse wijze
(kruidensausje,verse pasta,Parmezaan)
■ Volledige 800gr. kreeft Italiaanse wijze
(kruidensausje,verse pasta,Parmezaan)

€36.50pp.

BESTEL TIJDIG!
Bestellen mogelijk tot:
Kerst tot 16/12
Oudjaar tot 23/12

►TAPASSCHOTEL

€16.50pp.

■ Tapasbord APERO min.4pers
( olijfjes, manchego, Spaanse ham, chorizo, bruschetta,
zongedroogde tomaat, mozzarella spiesje, ansjovis,
gevulde pepertjes, albondigas,….. )
■ Tapas VOLLE MAALTIJD min.6pers

€39.50pp.

Tapasbord
(olijfjes, manchego, Spaanse ham, chorizo, bruschetta,
zongedroogde tomaat, mozzarella spiesje, ansjovis, gevulde
pepertjes, albondigas,….. )
warme hapjes:
mini quiche, krabschelpje, kipspiesje
warme gerechten:
■ Ravioli met bos paddenstoelen, truffelsaus, walnoten,
Parmezaan
■ Stoofpotje van hert, puree met olijf olie, gefruite ui
■ Scampi van de chef, tomaten salsa, groene kruiden
hierbij voorzien wij ook brood

€2.75 st.
€2.75 st.
€7 st.
€1.20 st.

►KREEFT BEREIDINGEN “specialiteit”

SOEPEN
■ Tomatensoep
■ Bospaddestoelensoep
■ Bisque van kreeft

■ Kalkoengebraad, warme groenten mengeling
(boontjes,oesterzwam,peultjes,wortel, bloemkool)
€24pp.
verse kroketten en champignon roomsaus
■ Stoofpotje van hert, warme groenten mengeling
(boontjes,oesterzwam,peultjes,wortel, bloemkool)
€28pp.
aardappel gratin
■ Parelhoenfilet, “Fine Champagnesaus”, warme groenten
mengeling(boontjes,oesterzwam,peultjes,wortel,
€28pp.
bloemkool), verse kroketten
■ Tongrolletjes in kreeftensaus (prei, courgette, oesterzwam
€26pp.
grijze garnalen en aardappel puree met bieslook)
■ Kabeljauwhaas, (mouseline, prei, courgette, oesterzwam
€28pp.
grijze garnalen en aardappel puree met bieslook)
■ Gevulde Ravioli met bospaddestoelen
€24pp.
sausje van truffel en parmezaan
(veggie)

DESSERTS

(geportioneerd in bakjes voor oven en microgolf)

■ Scampi van de chef (10 stuks),
tomaten salsa, groene kruiden
■ Coquilles, shi-take, kruidensausje,
Parmezaan
■ Garnaalkroketten
(met echte grijze Noordzee garnalen)
■ Kaaskroketten (met Oud Brugge kaas)
■ Gevulde Ravioli met bospaddestoelen
sausje van truffel en parmezaan
(veggie)

SPECIALITEITEN

€63.50pp.

€68.50pp.

►KAASSCHOTEL

€19.50pp.

(+- 300gram pp. en minimum 4pers.)

■ Verfijnde schotel met de lekkerste kazen die wij voor u
ook laten rijpen zodanig dat ze mooi op punt zijn.
Afgewerkt met druifjes, vijgen, cavaillon, rode vruchten,
ananas, noten mengeling, gedroogde vruchten, confi en
vijgen koek.
TIP: BESTEL OOK UW BROOD EN BOTER
BIJ DE KAASSCHOTEL!

BESTEL TIJDIG!
Bestellen mogelijk tot:
Kerst tot 16/12
Oudjaar tot 23/12
Afhaling bestellingen
vanaf 11u00 - 14u00
De winkel zal open zijn vanaf 9u00 tot 14.00u

