
KERSTMENU

APERITIEF

Bubbels & hapjes

VOORGERECHT

Ravioli kalfswang / butternut pompoen / cépes 

TUSSENGERECHT

Velouté van pastinaak wortel / grijze gepelde 

TUSSENGERECHT

Sorbet van champagne en roze pompelmoes

HOOFDGERECHT

Grill buff et met vlees en vis bereidingen met onder andere 
hertenfi let, entrecote, zeeduivel, kalf, ...

DESSERT

Fijne patisserie / roomijs van tonkabonen 

AFSLUITER

Koff ie met zoetigheden

Aperitief 12.00 uur Aan tafel 12.30 uur

Inclusief aangepaste wijnen, water, frisdrank en bieren tijdens het diner.

€25 KINDEREN (4 tot 12 jaar)€75 PER PERSOON
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SOEPEN MENU

BUFFET

Crème van pastinaak €6/LITER

Tomatensoep met room 
en balletjes €5/LITER

Bisque van kreeft  en langoustine €8/LITER

Consommé van ossenstaart met 
kervel en tomaat €9/LITER

PLATEAU DE FRUITS DE MER
Minimum 4 personen

Zeeuwse platte oester 3/0

Franse oester Fine de canale nr3

Alikruiken

Couteaux ‘oosterse smaken’

Amandines, venus, …

Gekookte gamba

Grijze ongepelde garnalen

Langoustines

½ kreeft  600 g €55/PP

In optie

Volledige bretoense krab 
(tourteaux) €18/STUK

King krab 150 g €18

Alle soorten oesters te verkrijgen per vol 
kistje van 24 of 48st.

Tartaar van schotse zalm / kruidensalade / 
bieslookcrème 

Velouté van pastinaak wortel / grijze gepelde

Reefi let / wintersmaken  / jus met oude port
OF Zeetong  / winterprei / girolles / witte wijn 

Fijne patisserie / roomijs van 
tonkabonen €49/PP

VISBUFFET
Minimum 4 personen

Gepocheerde Zalmsuprême “Arlequin” 
met groene kruiden

Gepelde tomaat – grijze garnalen

Graved lachs van huis 
gemarineerde Schotse zalm

Gekookte gamba

½ kreeft  belle vue 600 g

Gerookte zalm – peterselie en witte ajuin

Rauwkostsalades

Koude pastasalade met scampi, tomaat 
en basilicum

Cocktail en mayonaise, 
groene salade €36/PP

TRAITEUR
KERSTAVOND & KERSTDAG

Kerstavond: afhalen tussen 14u en 16u Kerstdag: afhalen tussen 10u en 12u


