
KINDERMENU

Tomatensoep


Kipfilet met appelmoes en kroketjes


Chocomousse

Prijs p.p.: € 15,00 Aantal:

KOUD BUFFET

Zalm Belle Vue  Gevulde tomaat met grijze garnaaltjes  Gevulde eitjes  Gerookte vissoorten

Kippenbouten  Hespenrolletjes met asperges  Meloen met Parmaham

Filetgebraad van rund en kalkoen  Wildpaté met uienconfituur  Uitgebreide saladebar

Koude aardappeltjes, pastasalade en rijst  Diverse broodsoorten en boter

Minimum 8 Personen – Prijs p.p.: € 28,00 Aantal:

Voor het gebruik van inox-schotels bij de gourmet, fondue en het koud buffet 
vragen wij een waarborg van €25,00. Deze waarborg wordt bij de bestelling 
afgerekend en na het terugbrengen van de inox-schotels cash terugbetaald. 


Waarborg €25,00

MENU

Wachtbordje


Gerookte paling met quinoa


Waterkerssoep met Noordzeegarnaaltjes


Hertenfilet met boschampignons en 
amandelkroketjes

OF

Zeebaarsfilet met gekarameliseerd witloof en 
pommes Duchesse


Panna cotta van jasmijnbloesem  

en Aziatisch fruit

Prijs p.p.: € 47,00 Aantal vlees: Aantal vis:

GOURMET (300g p.p.)
MÉT GROENTEBUFFET EN WARME SAUSJES

Hertenfilet  Haas  Everzwijnfilet

Varkenshaasje  Rundsfilet

Kipfilet  Lamskroontje 

Gemarineerde zalmfilet  

Kabeljauwhaasje pesto  Scampi brochette

Saladebar

Poivrade- en champignonsaus

Minimum 4 Personen  
Prijs p.p.: € 30,00

Aantal:

FONDUE (300g p.p.)
MÉT GROENTEBUFFET EN WARME SAUSJES

Varkenshaasje  Rundsfilet  Kalkoenhaasje 

Spekrolletjes  Gepaneerde balletjes 

Wildkroketje

Saladebar

Peper- en champignonsaus

Minimum 4 Personen  
Prijs p.p.: € 24,00

Aantal:

TRAITEURDIENST
24 & 25 december 2018



À LA CARTE Prijs (€) Aantal Totaal (€)

Aperitiefhapjes (4 stuks) 8,00

Voorgerechten (met brood)

Wildpaté met uienconfituur en garnituur 11,00

Viscocktail met Noordzeegarnaaltjes, krab  en zalm 12,50

Tomatenroomsoep met balletjes  (1 liter) 6,00

Pompoensoep met crumble van spek (1 liter) 6,00

Scampi (5) in pittige roomsaus 10,00

Hoofdschotels

Kalkoengebraad champignonsaus 17,00

Hertenfilet boschampignonsaus 25,00

Parelhoen met Muscadetdruivensaus 19,00

Bij al deze vleesgerechten worden warme wintergroentjes en denappeltjes voorzien

Tongrolletjes Normandische saus 20,00

Kabeljauwhaasje preisaus 20,00

Zalmfilet champagnesaus 20,00

Bij al deze visgerechten worden warme wintergroentjes en puree voorzien

Kreeft Belle Vue (2 pers., ± 850g, met brood) 45,00

Desserten

Chocomousse 4,50

Tiramisu 4,50

Bavarois van framboos 4,50

Bestellen kan tot en met vrijdag 21 december.
Bestellingen van de afhaalgerechten zijn definitief na volledige betaling (cash of Bancontact in de Kloosterhoeve 
of per overschrijving op BE48 7343 8318 0927 met vermelding van naam en datum afhaling).

De gerechten kunnen afgehaald worden op 
volgende data: 

• Maandag 24/12 van 12u tot 16u

• Dinsdag 25/12  van 9u tot 11u

Afhaaldatum Afhaaluur

Naam

Straat Huisnr.

Gemeente Postcode

Telefoon

E-mail

TOTAAL TE BETALEN: €

Tel 016 44 36 66
info@khcateringservice.be
www.khcateringservice.be
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