Culinaire folder
Opgegeven prijzen per persoon tenzij anders vermeld

Hoofdgerechten

warme aperitiefhapjes (per bakje)

•
•

Bakje mini pizza 4 stuks (spie)
Tartelette 8 stuks
(vidéé, garnalenhapje, ham-broccoli, mini pizza)

€6,00
€10,00

tomatenroomsoep
witloofroomsoep met gerookte zalmreepjes

€4,00/l
€4,50/l

•
•
•
•
•

Soepen

•
•

Koude voorgerechten

•
•

garnalencocktail
Noors gerookte vissersbord met zijn garnituur

•

€12,00/stuk
€11,50/stuk

De gerechten worden voorzien van een aangepaste groentengarnituur,
Indien gewenst kunnen er steeds kroketten bijbesteld worden.
Aardappelkroketten (per bakje 14stuks)
€9,00/bakje

•

vlees: runds- & varkensvlees, kalkoen, diverse balletjes, chipolata,
witte worst
€9,50
rauwkost (sla, wortel, komkommer, tomaat, selder, rode biet)
€3,50

Tepanyaki (vanaf 2 personen/soort)

Warme voorgerechten

geflambeerde scampi’s van het huis met Ricard (6 st)
Sint-Jakobsschelp TOPPER
Visserspannetje
zelfbereide garnaalkroketjes (per bakje 6 stuks)
zelfbereide kaaskroketjes (per bakje 6 stuks)

€16,00
€16,00
€16,00
€15,50
€19,50

Fondue (vanaf 2 personen)

•

•
•
•
•
•

geflambeerde scampi’s van het huis (10 st)
visserspannetje
varkenshaasje met gestoofde peren en veenbessen
kalkoengebraad met champignonsaus
eendenborstfilet met cognacroomsaus en oesterzwammen

€10,00/stuk
€9,50/stuk
€10,00/stuk
€15,00/bakje
€12,00/bakje

•
•
•

vlees: rumsteak, varkenshaasje, lamskoteletje, kippenbrochetje,
mini-hamburgertje, kalkoenlapje, chipolata, berner worstje
€12,50
vis: gemarineerde gamba’s, scampibrochetjes, Sint-Jakobsvruchten,
zalm en rode zeebarbeel (van elke soort 2 stuks)
€14,50
groenten: - rauwkost (sla, wortel, komkommer, tomaat, selder, rode biet)€3,50
- bakgroenten (boontjes, wortel, champignons, prei, tomaat
met Parmezaanse kaas, krielaardappelen)
€4,50

Koude Buffetten vanaf 6 personen
Buffet I € 19,00/p.p.
•
Parmaham (14m)

•
•
•
•
•
•
•
•

Ganda ham (10m)
rosbief
varkensgebraad
gerookte
kalkoensax
grand cru ham
kippenwit
salami pur porc
tomaat garnaal

Buffet II € 21,00/p.p.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buffet III € 25,50/p.p.

Parmaham (14m)
Ganda ham (10m)
rosbief
varkensgebraad
gerookte
kalkoensax
grand cru ham
kippenwit
salami pur porc
tomaat garnaal
verse zalm met dille

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parmaham (14m)
Ganda ham (10m)
rosbief
varkensgebraad
gerookte kalkoensax
grand cru ham
kippenwit
salami pur porc
tomaat garnaal
verse zalm met dille
gerookte heilbot
gerookte forelfilet

Al onze buffetten zijn voorzien van aardappelen, rijst, boter,
fruit, groenten en aangepaste sauzen

Prettige en smakelijke feestdagen toegewenst!
Naam:……………………………………………………………………………………………………..……..

Beste Klant,
Ook voor de komende eindejaarsperiode kunt u een beroep doen op lekkerglutenvrij
voor uw feest. Onze bereide gerechten zijn lekker en gegarandeerd glutenvrij, je smaakt
het verschil met conventionele voeding echt niet.
Wij werken enkel met gecertificeerde glutenvrije producten en hebben een gesloten
productiesysteem waardoor u met een gerust gemoed aan tafel kunt.
Om praktische redenen vragen wij u om minstens één week op voorhand te bestellen.
Producten uit deze folder kunnen niet via de webshop besteld kunnen worden.
Bestellingen kunnen geplaatst worden in de winkel, telefonisch of via mail.
Bestellingen kunnen op de voorziene dagen telkens afgehaald worden tussen 10 en 12
uur.

Adres:…………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon:……………………………………………………………………………………………………….

Culinaire groeten,

Wenst te bestellen voor

Joke & Steve

KERSTAVOND
OUDEJAARSAVOND

www.lekkerglutenvrij.be info@lekkerglutenvrij.be
Waregemseweg 12 9790 Wortegem-Petegem tel: 056/64.86.69.

