VIS
Tongrolletjes met mosselen en garnalen
Kabeljauw met graantjesmosterd
Visvariatie
Halve kreeft uit de oven

€ 14,95
€ 15,75
€ 16,95
€ 19,55

BIJ ALLE HOOFDGERECHTEN ZIJN ER AARDAPPELEN
EN DIVERSE GROENTEN INBEGREPEN
Sint Jansplein 14 b20
8500 Kortrijk
tel 056 20.39.47
info@traiteursymfonie.be
www.traiteursymfonie.be

DESSERT

Flan caramel
Citroentaart
Bavarois van vers fruit
Trio van dessertjes

dagelijks open van 8 tot 19.00uur
zon-en feestdagen open tot 14.00uur
maandag gesloten

KOUD
Diverse lepelhapjes/glaasjes

€ 1,45

WARM
Assortiment vleeshapjes
Assortiment vishapjes
Assortiment lepelhapjes

€ 0,70
€ 1,00
€ 1,65
€ 12,00
€ 15,00
€ 14,00

KOUD
Slaatje blauwe kaas en rundsfilet
Gemarineerde zalm met dille
Garnalencocktail
Gegrilde aubergine met mozzarella en pata grega

€
€
€
€

WARM
Scampi’s met curry en appel
Truffelrisotto met rivierkreeftjes
Bladerdeeggebakje met kalfszwezerik
Coquilles met gebakken witlof

€ 9,55
€ 12,95
€ 13,95
€ 15,95

9,65
9,80
9,95
9,95

€ 2,55
€ 3,55
€ 5,90

HOOFDGERECHTEN

VLEES
Kalkoenorlof
Beenhammetje met bearnaise
Varkenshaasje met salie en veenbessen
Parelhoen met chorizo

Broodjes (6stuks)
€ 7,00
Broodjes /groentjes (6stuks)
€ 8,00
Broodjes/luxe (6stuks)
€ 9,00
Partybroodjes (6stuks) vanaf 20 personen
€ 6,00
Kilometerstokbrood
€ 10,00
Kaasplank
€ 11,00
Supplement kaasslaatje
€ 2,00
Barbecue
€ 9,95 / €12,50 / €16,00

ONTBIJT /BRUNCH (vanaf 2pers.)
Ontbijtbuffet
Brunch
Ontbijt met champagne en pralines

€ 11,55
€ 11,95
€ 13,95
€ 14,95

€ 14,00
€ 23,00
€ 30,00

Het ontbijt wordt gratis geleverd binnen een straal van 2 km,
daarna wordt een toeslag van € 1 per kilometer aangerekend.

KOUDE BUFFETTEN

VOORGERECHTEN

SOEPEN
Tomatensoep met balletjes
Agnes Sorelsoep
Soepje van gerookte paling

3,55
3,95
4,50
6,50

DIVERSEN (vanaf 4pers.)

APERITIEFHAPJES

RECEPTIE (vanaf 15 personen)
10 hapjes
rauwkost, 4 warme hapjes, 5 koude hapjes
12 hapjes
6 koude hapjes, 3 mini broodjes en 3 dessertjes
Tapasschotel 18 soorten

€
€
€
€

VLEESBUFFET

€ 13,50

Assortiment fijne vleeswaren ( 8 soorten)
VIS- EN VLEESBUFFET

€ 18,50

Gekookte en gerookte ham, kalkoen, paté, eitje met krab,
tomaat met grijze garnalen, gepocheerde zalm, scampi
VISBUFFET

€ 21,50

Tongfilet, langoustine, visterrine, tomaat met grijze garnalen,
scampi, perzik met tonijn, eitje met krab en gepocheerde zalm
SYMFONIE BUFFET

€ 28,50

Gekookte ham, gerookte ham, rundsfilet, ganzenleverterrine,
kipfilet, perzik met tonijn, tomaat met grijze garnalen, tongfilet,
verse krabsla, warm gerookte zalm, gerookte heilbot, gerookte
forel, gerookte zalm gegarneerd met fruit en groenten,
aardappelen en sausen.

ALLE BUFFETTEN ZIJN RIJKELIJK VOORZIEN VAN
GROENTJES, AARDAPPELEN ,COCKTAIL EN MAYONAISE

We will feed you.

