Visvariatie
Halve kreeft uit de oven
Bij alle hoofdgerechten zijn er aardappelen en
diverse groenten inbegrepen
DESSERT
Flan caramel
Chocolademousse
Panna cotta met limoen

APERITIEFHAPJES
KOUD
Diverse hapjes vanaf
WARM
Bladerdeeghapjes vlees vanaf
Bladerdeeghapjes vis vanaf
Assortiment lepelhapjes vanaf

€ 1,65

€ 0,80
€ 1,10
€ 1,95

RECEPTIE (vanaf 15 personen)
10 hapjes
Rauwkost, 4 warme en 5 koude hapjes
12 hapjes
6 koude hapjes, 3 mini broodjes, 3 dessertjes
Grote tapas schotel ( vanaf 10 personen)
Apero tapas schotel ( vanaf 4 personen)

€ 13,00
€ 16,00
€ 14,00
€ 7,50

VOORGERECHTEN
KOUD
Garnalen cocktail
Vitello tonato
Rundscarpaccio
Slaatje ganzelever en gerookte eendeborst

€ 10,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 15,95

WARM
Oosters scampi stoofpotje
Gegratineerd vispannetje met Comtékaas
Bladerdeeggebakje met kalfszwezerik
Coquilles met witloof en jenever

€ 10,95
€ 13,95
€ 14,95
€ 16,95

SOEPEN
Tomatensoep met balletjes
Agnes Sorelsoep
Verse asperge soep

€ 2,55
€ 3,55
€ 4,55

HOOFDGERECHTEN
VLEES
Kalkoenorlof
Mini beenhammetje met bearnaise
Varkenshaasje blackwell
Parelhoen met chorizo

€ 12,95
€ 12,95
€ 13,95
€ 15,95

VIS
Tongrolletjes met mosselen en garnalen
Kabeljauw met graantjesmosterd

€ 14,95
€ 16,75

€ 17,95
€ 24,90

€ 3,55
€ 3,55
€ 3,55

DESSERTBUFFET ( vanaf 10 personen)
Klein dessert buffet
Groot dessert buffet

€ 8,95
€ 12,95

DIVERSEN ( vanaf 4 personen )
Belegde broodjes ( 6 stuks)
Belegde broodjes/ groentjes ( 6 stuks )
Belegde broodjes / luxe ( 6 stuks )
Kaasplank
Supplement kaasslaatje

€ 7,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 12,00
€ 2,50

BARBECUE ( vanaf 20 personen)
A= € 10,95, B= € 13,50 ,C= € 17
WARME BEENHAM ( vanaf 20 personen )

€ 13,95

ONTBIJT / BRUNCH ( vanaf 2 personen )
Ontbijt
Brunch
Ontbijt met Champagne en pralines
Levering gratis binnen een straal van 2 km,
daarna wordt een toeslag gerekend van 1€ per km.

€ 15,00
€ 25,00
€ 35,00

KOUD BUFFET
Vlees buffet
€ 14,50
Assortiment fijne vleeswaren (8 soorten )
Vis - en vlees buffet
€ 19,50
Gekookte en gerookte ham, kalkoen, paté, eitje met
krab, tomaat garnaal, gepocheerde zalm, scampi
Vis buffet
€ 22,50
Tongfilet, langoustine, visterrine, tomaat garnaal,
scampi, perzik tonijn, eitje met krab, gepocheerde zalm
Symfonie buffet ( vanaf 8 personen)
€ 29,50
Gekookte en gerookte ham, rundsfilet, ganzenleverterinne,
kipfilet, perzik tonijn, tomaat garnaal, tongfilet, verse krabsla,
warm gerookte zalm, gerookte heilbot, gerookte forel en
gerookte zalm
Alle buffetten zijn voorzien van aardappelen, groenten
en sausjes
Sint Jansplein 14 b20
8500 Kortrijk
Tel 056 20.39.47
info@traiteursymfonie.be
www.traiteursymfonie.be
Dagelijks open van 8 tot 19.00 uur
Zon- en feestdagen open van 8 tot 14.00 uur
Gesloten op maandag

