Lochristi
www.traiteur-mangetout.be

Feest - Winter
FOLDER
2020 - 2021
Bestellingen worden ENKEL opgenomen in de winkel
met het bestelformulier.
Afrekenen wordt op voorhand gedaan.
Bedankt voor het begrip.
BESTEL TIJDIG, VOL IS VOL!
Bestellen mogelijk tot:
Kerst tot 18/12
Oudjaar tot 23/12
Afhaling bestellingen
vanaf 10u00 - 14u00
25/12 - 01/01 GESLOTEN

Traiteur Mangetout
#mangetoutlochristi

APERITIEFHAPJES
► Koud - glaasjes
Min.2 stuks per soort
■ Avocado, zure room, grijze garnaal
■ Mousse van ganzenlever, perenchutney, pistache
■ Geitenkaas, tomaat compote, gefruite ui

€3st.
€3st.
€3st.

► Koud (reeds op bord gedresseerd en volledig afgewerkt)
€16pp.
€18pp.

► Veggie
■ Burrata, tomaat, hazelnoot, bruschetta

€15pp.

► Warm
■ Gegratineerde coquille schelp, wittewijnsaus
■ Scampi shi-take, kruidensausje
■ Kaaskroket (Oud Brugge)
■ Garnaalkroket (Grijze Noordzee garnalen)

€15pp.
€16pp.
€4st.
€5st.

SOEPEN (per liter)
■ Tomatensoep
■ Bospaddestoelensoep
■ Bisque van kreeft

► Vlees
■ Parelhoenfilet “fine champagne”, bospaddenstoelen
witloof, verse kroketten
■ Stoofpotje van hert, warme groenten mengeling,
appel met veenbessen, gratin aardappelen
►Veggie
■ Ravioli bospaddenstoelen, truffel, Parmezaan,
roomsausje met groentebouillon

VOORGERECHTEN

■ Carpaccio van Wagyu rund, rucola, Parmezaan
■ Gerookte zalm, zure room, gepekelde radijs,
sesam

BEREIDINGSWIJZE GERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

€5/L
€8/L
€10/L

►Vis
■ Tongrolletjes, kreeftensaus, grijze garnaal,
tomatenblokjes, bieslook puree
■ Kabeljauwfilet, wittewijnsaus, courgette,
prei, oesterzwam, bieslook puree

(Indien met meer dan 6 pers.
zal u enkele minuten moeten bijrekenen)
€26pp.

OVEN STEEDS VOORVERWAMEN OP 180°C

€24pp.

■ De warme hapjes
8 min op 180°C

€24pp.

€22pp.
€24pp.

€6 st.
€8 st.

►KREEFT BEREIDINGEN

■ Halve kreeft Italiaanse wijze
(kruidensausje, verse pasta, Parmezaan)
■ Volledige kreeft Italiaanse wijze
(kruidensausje, verse pasta, Parmezaan)

■ De hoofdgerechten

Garnituren: groenten, appeltje, witloof,...
25 min op 180°C (folie doorprikken)
Gratin
35 min op 180°C (folie uit bakje snijden)

SPECIALITEITEN

■ Halve kreeft Belle Vue
(sla, tomaat, gekookt ei, verse cocktail)
■ Volledige kreeft Belle Vue
(sla, tomaat, gekookt ei, verse cocktail)

■ De warme voorgerechten
20 min op 180°C
Halve kreeft 20min 180°C

Vis en vlees
35 min op 180°C (folie doorprikken)

DESSERTS
■ Chocomousse, framboos
■ Tiramisu, hazelnoot

■ Kaas en garnaal kroketten
6 min op 170°C frituren

Verse kroketten 5min. frituren op 180°C
€25.00pp.
€50.00pp.
€30.00pp.
€60.00pp.

!!!! NA HET OPWARMEN DE OVEN OPEN LATEN EN
AFZETTEN GEDURENDE DE 2 MIN DAN PAS
DE OVENSCHOTELS ER UIT NEMEN!!!!

KAASPLANKEN EN DE PLASTIC RINGEN VAN DE KOUDE
VOORGERECHTEN ZIJN NIET VAATWASBESTENDIG.

TRAITEUR MANGETOUT WENST U
SMAKELIJK ETEN
EN PRETTIGE FEESTDAGEN!
Tel. 09 / 326.07.00
www.traiteur-mangetout.be

