FEESTBUFFET
Min. 6 pers

€39.50pp.

■ Parma ham met cavaillon
■ Truffelham met groene asperges
■ Gehakt broodje
■ Truffelsalami
■ Wild paté en uienconfi
■ Kipfilet met bos paddestoelen
■ Gerookte zalm
■ Eitje met krab
■ Tomaatje gevuld met grijze garnalen

(min 4 pers.)

***
Carpaccio van Wagyu rund, rucola,
balsamico, Parmezaan

Lochristi

***
Bisque van kreeft

www.traiteur-mangetout.be

***
Parelhoenfilet “fine champagne”, bospaddestoelen
witloof, verse kroketten

KLASSIEKERS EN GARNITUREN

Vanaf 4 pers.
■ Aardappel gratin
■ Puree
■ Verse kroketten (per10st.)

(per 4 pers.)

Apero (glaasjes)
avocado, zalm, zure room,
geitenkaas, tomaatcompot, gefruite ui

Garnituren
■ Geraspte wortelen
■ Tomaat komkommer salade
■ Gemengde salade
■ Koude aardappelsalade
■ Brood

Vanaf 1kg
■ Vol au vent
■ Balletjes in tomatensaus
■ Hinderagout
■ Stoofpotje van hert
■ Tongrolletjes in kreeftensaus
■ Scampi van de chef (diabolique)
■ Stoofpotje jong everzwijn

VOORDEELMENU

€60p.p

GRATIS FLES
Min.
CA4
VApers
BRUT

***
€17.50/kg
€17.50/kg
€30.50/kg
€30.50/kg
€39.50/kg
€41.50/kg
€32.50/kg
€2/pp.
€4/pp.
€3.50

Tiramisu, hazelnoot, cacao
(Min. 4pers.)

VOORDEELMENU

€40p.p

Feest - Winter
FOLDER
2019 - 2020

(min 4 pers.)

Paté van fazant, uien confi, broiche
***
Bospaddestoelen soep
***
Kalkoen nootje, veenbessensaus,
groentenmengeling en aardappel kroketten
***

BESTEL TIJDIG! VOL IS VOL
Bestellen mogelijk tot:
Kerst tot 18/12
Oudjaar tot 24/12
Afhaling bestellingen
vanaf 10u00 - 14u00
25/12 - 26/12 GESLOTEN

Chocomousse, framboos, nougat

Traiteur Mangetout
#mangetoutlochristi

APERITIEFHAPJES

HOOFDGERECHTEN

► Glaasjes
■ Avocado, zure room, gerookte zalm
■ Mousse van foie, perenchutney, pistache
■ Geitenkaas, tomaatcompot, gefruite ui

€3st.
€3st.
€3st.

►Warme
■ Mini quiche, spek en ui
■ Mini pizza
■ Kipspiesje
■ Krabschelpje

€2st.
€2st.
€2st.
€2st.

►Apero plankje (4 pers.)
Manchego, Serrano, Felinio, olijf,
zongedroogde tomaten (per plankje)

€30st.

► Koud (reeds op bord gedresseerd en volledig afgewerkt)
€16pp.
€16pp.
€15pp.
€19pp.

►TAPASSCHOTEL

€22pp.

■ Tapasbord APERO min.4pers
€16.50pp.
( olijfjes, manchego, Spaanse ham, chorizo, bruschetta,
zongedroogde tomaat, mozzarella spiesje, ansjovis,
gevulde pepertjes, albondigas,….. )

€24pp.
€22pp.
€25pp.

DESSERTS

■ Pain d’antan wit
■ Pain d’antan bruin
■ Noten/rozijnenbrood
■ Stokbrood

€6pp.
€6pp.
€6pp.

€12pp.
€14pp.
€15pp.
€5st.
€4st.

€2.75 st.
€2.75 st.
€7 st.
€1.20 st.

SPECIALITEITEN
►KREEFT BEREIDINGEN “specialiteit”

(geportioneerd in bakjes voor oven en microgolf)

€5/L
€7/L
€10/L

€18.00pp.

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

€19.00pp.

€36.00pp.

€38.00pp.

€39.50pp.

Tapasbord
(olijfjes, manchego, Spaanse ham, chorizo, bruschetta,
zongedroogde tomaat, mozzarella spiesje, ansjovis, gevulde
pepertjes, albondigas,….. )
warme hapjes:
mini quiche, krabschelpje, kipspiesje
warme gerechten:
■ Ravioli met bospaddenstoelen, truffelsaus, walnoten,
Parmezaan
■ Stoofpotje van hert, puree met olijfolie, gefruite ui
■ Scampi van de chef, tomaten salsa, groene kruiden
hierbij voorzien wij ook brood

(+- 300gram pp.) (min.4pers.)

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

Tel. 09 / 326.07.00
www.traiteur-mangetout.be

■ Tapas VOLLE MAALTIJD min.6pers

►KAASSCHOTEL

1/2 (+250gr)
1/1 (+500gr)

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

€24pp.

BROOD

► Warm
■ Scampi van de chef, tomaten tartare,
groene kruiden
■ Scampi, shitake, kruidensausje
■ Raviolibospaddestoelen, truffel
parmezaan
(veggie)
■ Garnaalkroketten (met echte grijze Noordzee garnalen)
■ Kaaskroketten (met Oud Brugge kaas)

■ Parelhoenfilet “fine champagne”, bospaddestoelen
witloof, verse kroketten
■ Stoofpotje van hert, warme groenten mengeling,
gratin aardappelen
■ Hinder ragout, veenbessen, groenten mengeling,
verse kroketten
■ Zalmfilet, hollandaise, groene asperge
en puree
■ Kabeljauwhaas, prei, garnalen, witte wijnsaus
en puree

■ Chocomousse, nougat, framboos garnituur
■ Panna cotta, mango, ananas
■ Tiramisu, hazelnoot, cacao

VOORGERECHTEN
■ Carpaccio van Wagyu rund, rucola,
balsamico, Parmezaan
■ Vitello tonnato
■ Garnaalcocktail “klassiek”
ei, gepelde tomaat, sla
■ Terrine van foie, perenchutney,
hazelnoot, briochebrood

SPECIALITEITEN

€19.50p.p
per 4 pers.
gratis fles
wijn

■ Verfijnde schotel met de lekkerste kazen die wij voor u
ook laten rijpen zodanig dat ze mooi op punt zijn.
Afgewerkt met druifjes, vijgen, cavaillon, rode vruchten,
ananas, noten mengeling, gedroogde vruchten, confi en
vijgen koek.
TIP: BESTEL OOK UW BROOD EN BOTER
BIJ DE KAASSCHOTEL!

