TRAITEUR SYMFONIE KERST EN NIEUWJAAR
2021-2022

*KOUDE HAPJES
Geitenkaas truffel met mangochutney
Hapje met eendenleverterrine
Ham hapje “Blackwell”
Kabeljauwhapje
Gerookte forelmousse
Verse oester
Apero tapas schotel (vanaf 4 personen)

2.15
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
p.p. 9.95

€
€
€
€
€
€
€

0.90
1.25
1.95
1.95
2.25
2.45
3.35

€
€
€
€
€
€
€

*WARME HAPJES
Ham- en kaashapje of bolognesehapje
Worstenbroodje
Quiche lorraine
Mosseltjes in lookboter
Lepeltje scampi of lepeltje zalm
Coquille hapje
Warme oester in champagnesaus
*KOUDE VOORGERECHTEN
Garnalen cocktail
Vitello tonnato
Noorse schotel

11.95 €
13.95 €
13.95 €

*WARME VOORGERECHTEN
Oosters scampi stoofpotje
Coquilles met witloof en jenever
Bladerdeeggebakje met kalfszwezerik
Oesters in champagnesaus (6 stuks)

11.95 €
16.95 €
17.95 €
19.50 €

*SOEPEN
Agnes sorel roomsoep
Soep van verse asperges met garnituur
Kreeftensoep

3.55 €
4.55 €
6.95 €

*VISGERECHTEN
Kabeljauw met beukenzwammetjes
Visvariatie in kreeftensaus
Halve kreeft met fijne groentjes

16.95 €
18.95 €
26.50 €

*VLEESGERECHTEN
Kalkoenorlof
Varkenswangen in rode wijn
Zacht gegaarde parelhoen met appeltjes
Filet van haas met graantjesmosterd

13.95 €
16.95 €
16.95 €
19.95 €

*DESSERT
Frambozenmousse
Exotische vruchtenmousse
Irish coffee panna cotta
Tarte tatin met vanille ijs
Trio van dessertjes

3.85
3.85
3.85
4.95
5.95

€
€
€
€
€

*DIVERSEN
Rijkelijk belegde broodjes (6 stuks)
Feestelijke kaasschotel
Tapas schotel warm en koud (vanaf 8 personen)

10.00 €
13.00 €
p.p. 19.95 €

*KOUD BUFFET
Gerookte forel, zalm en heilbot, warm gerookte zalm, tomaat met grijze
garnalen, perzik met tonijn, scampi, eitje met krab, gerookte ham,
gekookte ham, paté, rundsfilet gegarneerd met fruit en groentjes,
aardappelen en sausjes
34.00 €

Bij alle hoofdgerechten zijn er groentjes en aardappelen
inbegrepen.
Alle prijzen zijn per persoon.
Bestellen voor kerst kan tot donderdag 16 december en voor oud
en nieuw tot donderdag 23 december.
Voor een vlotte afhandeling bij afhaling dienen alle bestellingen
volledig betaald te worden op voorhand, er zijn geen wijzigingen
en geen annuleringen mogelijk. Dank voor uw begrip.
Traiteur Symfonie
Sint-Jansplein 14/20
8500 Kortrijk
056/203947
info@traiteursymfonie.be

