HAPJES
Trio van koude hapjes
Slaatje mango en granaatappel
Spiesje van scampi met pesto dressing
Rollade gerookte zalm

€ 6,50

VEGAN HAPJES

EINDEJAARSFOLDER

Trio van koude hapjes
Slaatje van mango en granaatappel
Wrap met hummus
Couscous met rozijntjes

€ 6,50

MANGE-TOUT
TAPAZ SCHOTEL vanaf 4 personen

2020 - 2021

Mix van olijven
Salamiblokjes
Kippenhapjes
Kaasblokjes
Gehaktballetjes
Gedroogde Spaanse ham
Zuiderse tapenades
Dipbroodjes

€ 10,75 / p.p.

SOEPEN
Tomatenroomsoep
Aspergesoep
Pompoenroomsoep
Agnes sorelsoep (kip en champignons)
Bretoense vissoep
Kreeftenroomsoep

Vleesgerechten
€ 4,50 / liter
€ 6,00 / liter
€ 6,00 / liter
€ 6,00 / liter
€ 7,00 / liter
€ 11,00 / liter

KOUDE VOORGERECHTEN
Cocktail van zalm en garnalen
Duo van wildpastei met konfijt van uien
Vitello tonato
Carpaccio van runds met rucola
Tomaat met grijze garnalen

€ 10,50 / p.p.
€ 10,50 / p.p.
€ 12,75 / p.p.
€ 12,75 / p.p.
€ 12,75 / p.p.

Groenten garnituur
Groentegarnituur (witloof, boontjes, broccolimix)
Appeltje met veenbessen
Stoofpeertje

€ 4,00 / p.p.
€ 2,50 / p.p.
€ 1,05 / p.p.

Aardappelgerechten
€ 4,50 / 300g
€ 5,00 / 300g
€ 4,50 / 300g
€ 0,50 / stuk

€ 11,00 / p.p.
€ 12,50 / p.p.

HUISGEMAAKTE DESSERTEN

€ 12,50 / p.p.
€ 12,50 / p.p.

Chocolademousse
€ 4,50 / p.p.
Vegan chocolademousse
€ 4,50 / p.p.
Mousse van advocaat
€ 4,50 / p.p.
Panna cotta met fruit coulis
€ 4,50 / p.p.
Assortiment van dessertjes 3 st.
€ 6,50 / p.p.
(Tiramisu, Chocolademousse, mousse van bosvruchten)

€ 12,95 / p.p.
€ 13,95 / p.p.
€ 14,75 / p.p.
€ 14,75 / p.p.
€ 14,75 / p.p.

BROOD

HOOFDGERECHTEN
Visgerechten
Schartongrolletjes met bieslooksaus
Zalmhaasje met witte wijnsaus
Kabeljauwhaasje met Hollandaise saus
Scampi’s met pasta en witte wijnsaus
Scampi’s met pasta en Hollandaise saus

€ 11,50 / p.p.
€ 12,25 / p.p.
€ 12,75 / p.p.
€ 12,95 / p.p.

Puree
Knolselderpuree
Gratin dauphinois
Kroketten

WARME VOORGERECHTEN
Huisgemaakte kaaskroketten met een krokant
slaatje (2st)
Huisgemaakte garnaalkroketten met een krokant
slaatje (2st)
Scampi’s witte wijnsaus
Scampi’s Hollandaise saus

Varkensgebraad met jagerssaus
Kalkoentournedos met druivensaus
Varkenshaasje mosterdsaus
Parelhoenfilet met champignonsaus

Mini sandwiches (10 st)
€ 5,00
Mini luxe broodjes (10 st)
€ 5,50
Verrassingsbrood met belegde mini sandwiches 35 st € 45,00

€ 32,00 / p.p.

MENU 1

€ 32,00 / p.p.

VEGAN MENU 1

Vitello tonato

Carpaccio van rode biet

Pompoenroomsoep

Aspergeroomsoep

Kalkoentournedos met champignonsaus,
boontjes met spek, witloof, broccolimix en kroketten

Curry van pompoen, erwten en rijst












Chocolademousse

Panna cotta met fruitcoulis

€ 34,00 / p.p.

MENU 2

€ 34,00 / p.p.

VEGAN MENU 2

Scampi’s witte wijnsaus

Salade van parelcouscous en groene kruiden

Aspergeroomsoep

Kikkererwtensoep

Kabeljauwhaasje met Hollandaise saus,
groentegarnituur en aardappelpuree

Gnocchi met winterse groenten en champignons





Chocolademousse





Chocolademousse

KOUD BUFFET 1

vanaf 4 personen

Zalmfilet
Gebraden kippenbout
Tomaat met grijze garnalen
Perzik met krabsalade
Varkensgebraad
Hamrolletje met asperges
Gevuld roomeitje
Salade
Tomaat
Geraspte wortelen
Rode bietsalade
Prinsessenboontjes
Komkommerschijfjes
Pastasalade
Aardappelsalade
Fruitgarnituur
3 mini broodjes p.p.
Mayonaise, cocktail en tartaar

€ 22,75 / p.p.

KOUD BUFFET 2

vanaf 4 personen

Scampi spiesje
Carpaccio van gerookte zalm
Visterrine
Zalmfilet
Tomaat met grijze garnalen
Gamba
Gevuld roomeitje
Salade
Tomaat
Geraspte wortelen
Rode bietsalade
Prinsessenboontjes
Komkommerschijfjes
Pastasalade
Aardappelsalade
Fruitgarnituur
3 mini broodjes p.p.
Mayonaise, cocktail en tartaar

€ 25,75 / p.p.

KOUD EN WARM BUFFET 1

€ 24,95 / p.p.

KOUD EN WARM BUFFET 2

Koude gerechten:

Koude gerechten:

-

-

Kippenbout
Perzik gevuld met krabsalade
Scampispies
Tomaat mozzarella
Zalmfilet
Broodjes 2 st. p.p.

Kippenbout
Perzik gevuld met tonijnsalade
Carpaccio van gerookte zalm
Tomaat met rivierkreeftjes
Wild paté met konfijt
Broodjes 2 st. p.p.

Warme gerechten:

Warme gerechten:

-

-

Tongrolletjes met bieslooksaus
Varkensgebraad met jagerssaus
Kalkoentournedos met druivensaus
Boontjes met spek
Witloofstammetje
Bloemkool broccoli mix
Aardappelgratin
Puree

Extra supplement koude groenten
−
−
−
−
−
−
−
−

Sla
Tomaat
Komkommerschijfjes
Geraspte wortelen
Prinsessenboontjes
Aardappelsalade
Pastasalade
Mayonaise, cocktail en tartaar

€ 6,00 / p.p.

€ 27,75 / p.p.

Zalmfilet met hollandaise saus
Maiskip met champignonsaus
Scampi’s met witte wijnsaus
Boontjes met spek
Witloofstammetje
Bloemkool broccoli mix
Aardappelgratin
Puree

Extra supplement koude groenten
−
−
−
−
−
−
−
−

Sla
Tomaat
Komkommerschijfjes
Geraspte wortelen
Prinsessenboontjes
Aardappelsalade
Pastasalade
Mayonaise, cocktail en tartaar

€ 6,00 / p.p.

Breugheliaans buffet:
-

Erwtensoep

-

Zwarte en witte pens met appelmoes
Mini chipolataworst
Gebraden kippenboutjes
Gehaktballetjes met kriekensaus
Stoofvlees
Boerenkoolpuree
Wortelpuree
Broccolipuree

€ 17,50 / p.p.
Gelieve uw bestelling tijdig te door te geven, aantal reservatie zijn
beperkt:
Kerstmis:

ten laatste voor 18/12/2020

Nieuwjaar: ten laatste voor 25/12/2020

Inlichtingen kan telefonisch of via mail:
Gerry Kimpen

0479/21.46.30

gerrykimpen@mail.be
www.traiteurmange-tout.be
Altijd uw definitieve bestelling doorgeven via mail.
Bij een bestelling vanaf 10 personen zijn de nodige bain-marie’s en
brandpasta gratis beschikbaar.

U krijgt binnen de 48 uur een offerte toegestuurd.
Alle bestellingen worden koud aan huis geleverd.

Het huren van bain-marie’s (incl. brandpasta) is mogelijk aan €
10,00 per stuk.

De bestellingen zijn cash te betalen bij levering.

