
DATUM:

UUR:

AFHALEN / BRENGEN

CASH / OVERSCHRIJVING

€ 8,50

Carpaccio van rundsvlees € 11,00

Gerookte zalm met citrusvruchten en yoghurt € 11,00

Huisgemaakte kaaskroketten (2 stuks) met knapperige salade € 8,50

Aspergeroomsoep € 7,00/liter

Pompoensoep € 7,00/liter

€ 7,50/liter

Vissoep € 12,00/liter

(de eerste 2 soepen zijn veggie verkrijgbaar, graag vermelden bij bestelling)

Kalkoenfilet roomsaus met geconfijte sinaasappelschil € 18,50

€ 21,50

Gebraad St. Hubert € 21,00

Hertfilet met rodewijnsaus € 27,00

Empanada met champignons en mozzarella € 18,50

met

en 4 soorten groenten (gelieve aan te kruisen):

□ groentetaartje □ boontjes spek

□ spruitjes □ gestoofd witloof

□ peer met veenbessen □ verse wortelen

Chocolademousse € 7,00

Millefeuille met banketbakkersroom en rood fruit € 7,50

Speculaastiramisu € 8,00

€ 10,00

Koud bord € 14,50

Koud buffet optie 1 (vanaf 10 personen) € 21,50
Koud buffet optie 2 (vanaf 6 personen) € 27,00

Fondue of gourmet met groenten en sauzen € 23,00

Zelfgemaakte kroketten (extra) € 0,30/stuk

Assortiment broodjes met boter € 0,40/stuk

GELIEVE TIJDIG TE BESTELLEN   (VOL = VOL)

Op 24, 25 en 26 december wordt er niet afgeweken van deze offerte. 

Lijsten met details over KB 1, KB 2 en fondue/gourmet kan u terugvinden in bijlage. 

Wij danken u voor uw begrip en wensen u prettige feestdagen!

NAAM:

ADRES:

Varkenshaasje met dragonsaus

kroketten EN/OF gegratineerde aardappelen (markeren/omcirkelen wat u wenst)

KERSTMENU 24-25-26 december 2022

VG: 

Agnessorelroomsoep

Soep: 

TEL:

E-MAIL:

Kipcocktail

NG: 

Nagerechtenassortiment

Extra uitleg: zie keerzijde

HG: 



U kan op verschillende manieren uw bestelling aan ons doorgeven: 

* PDF-bestand afdrukken, invullen, inscannen en doormailen naar info@traiteurdouce.be

EXCEL-bestand invullen en doormailen naar info@traiteurdouce.be

* Opsturen per post

Achterlaten in onze brievenbus

Persoonlijk afgeven

* Indien deze opties voor u niet mogelijk zijn kan u de bestelling ook telefonisch doorgeven

op 089 57 20 57

Gelieve bij de bestelling uw betalingskeuze door te geven: 

* cash

* overschrijving (rekeningnummer wordt genoteerd op leveringsbon)

Alle gerechten worden koud afgehaald/geleverd.

Voorgerechten: 

Alle voorgerechten zijn klaar.

De kaaskroketten bakt u zelf in de frietketel. De garnering wordt apart meegegeven.

Soepen: 

Hoofdgerechten: 

Nagerechten: 

Bij levering krijgt u een overzicht van de verschillende bereidingswijzen.

Met kerstmis maken wij geen gerechten in bain-marie.   

Indien u wenst kan u wel een bain-marie huren aan € 5,00/stuk.

Alle nagerechten zijn volledig afgewerkt en dienen koel bewaard te worden. 

Verse wortelen warmt u op in gesmolten boter of in kokend water. 

Peertjes en veenbessensaus kunnen opgewarmd worden in de microgolf.

Soepen zijn voorzien van stokbrood en dienen opgewarmd te worden. 

Vlees en groentetaartjes dienen in de oven gebakken te worden.

Boontjes met spek, spruiten en witloof aanbakken in de pan (tip van de chef : witloof mét honing + dragon).

VOOR HET AAN HUIS LEVEREN VAN BESTELLINGEN MINDER DAN € 160,00 OF BUITEN EEN STRAAL

VAN 10 km REKENEN WIJ EEN VERGOEDING VAN € 0,90 PER KILOMETER (enkele rit) AAN.


