Viert u Kerstmis of Nieuwjaar thuis, dan helpen
wij u met onze traiteurdienst!

Saladebar bestaat uit:
Koud buffet

Salademengeling, aardappelsalade, pastasalade,

Gegarneerde zalm, scampispiesje

rijstsalade, worteltjes, witte kool, rode kool,

Tomaat gevuld met grijze garnalen

tomaten, komkommer en sausjes

Varkensgebraad, gemarineerde kippenbout
Serrano ham met meloen

Pastabuffet (kies 4 soorten pasta)

Gevuld eitje, saladebar en broodjes

Tagliatelle met scampi’s en groentjes

24,50€ pp

Cannelloni met ricotta en spinazie of gehakt
Penne carbonara of arrabiata

Luxebuffet

Lasagne met vlees of zalm

Gelieve tijdig te bestellen.

Gegarneerde zalm, scampispiesje

Macaroni met kaas en hesp of prei en spek

Kerstmis: voor 20 december

Tomaat gevuld met grijze garnalen

Broodjes, boter en kaas

Nieuwjaar: voor 27 december

Trio van gerookte vis,

14,95€ pp

Rosbief, Serrano ham met meloen,
U kan ons bereiken op het nummer

Wildpaté met uienconfituur

Vegan pastabuffet

0479/29 03 44 of 012/21 80 21

Gemarineerde kippenbout

Tagliatelle met groentjes en curry-sojaroom,

Katteveldstraat 24 te Werm

Gevuld eitje, saladebar en broodjes

Caponata met penne,

www.traiteurvroonen.be

29,95€pp

Farfalle met avocado-spinazie pesto,
Cannelloni met linzen

AFHALEN:

Feest buffet

14,95€ pp

donderdag

24/12

van 15u tot 17u

½ Kreeft, gerookte en gepocheerde zalm,

vrijdag

25/12

van 10u tot 12u

Scampispiesje, garnaaltjes,

Koud Mediterraans buffet

donderdag

31/12

van 15u tot 17u

Vitello tonnato, beenham, carpaccio,

Gedroogde ham, Italiaanse salami’s, Coppa

vrijdag

1/1

van 10u tot 12u

Wildpaté met uienconfituur

Zongedroogde tomaten, olijven, feta, pepertjes

Gevuld eitje, saladebar en broodjes

Tomaat mozzarella met basilicum en balsamico

Bij de afhaalservice is er geen bancontact, enkel
contante betaling!

45,50€ pp

Leveren is ook mogelijk.

Italiaans slaatje met tarwekorrels
Vitello tonato met appelkappertjes
Gemarineerde scampi’s, albondigas

Wij wensen u en uw familie een zalige Kerst en

Bent U allergisch, meld het ons.

Pasta met pesto en rucola

een voorspoedig en gezond 2021!

Al onze gerechten zijn in eigen huis bereid,

Tapenade en tzatziki met broodstengels

Met culinaire groeten

Wij werken uitsluitend met dagverse producten.

Huisgebakken foccacia, olijfolie en balsamico

Hilde en Diederik

26,50€ pp

Hapjes

Hoofdgerechten vis

De menu’s staan in het teken van smaak en

Gemarineerde zalm met komkommer en appel

Scampi’s (9) met groentjes, tagliatelle en een

vooral niet te veel werk in de keuken thuis.

Carpaccio met truffelcrème

roomsausje

Scampi “diabolique”

Visserspannetje met groentjes en puree

18,50€

6€ voor 3 de stuks
Voorgerechten

18,50€

Menu 1
Pompoensoep

Kabeljauwhaasje met kruidig jasje, zuiderse puree

Wildstoofpotje of varkenshaasje

en garnalensausje

Chocolade brownie met rood fruit en vanille-ijs

Koud

23,50€

Met Limoncello gemarineerde zalm

24,50€ pp
Menu 2

Vitello tonnato

Hoofdgerechten vlees

Trio van hapjes

Gerookte eend met wintergarnituur

Varkenshaasje of speenbig met graanmosterdsaus

Vitello tonnato

Elk gerecht aan 11,50€
½ Kreeft “belle vue”

18,50€

Coquilles met bloemkoolvariaties

Rollade van kalkoen met noten en gedroogde

Hert met wildsausje

vruchten

18,50€

Carpaccio van ananas met yoghurtijs

Wildstoofpotje

20,50€

Warm

Parelhoen met champignons

21,50€

Scampi’s (6) met groentjes en een roomsausje

Hertenkalf met wildsausje

26,50€

21,50€

12,50€
Koninginnenhapje

49,50€ pp
Vegan Menu
Hapjes:

Geserveerd met witloof, appeltje met

Carpaccio van rode biet

8,50€ als voorgerecht

veenbessen, spruitjes en een aardappelbereiding

Oosterse pompoensoep

12,50€ als hoofdgerecht

naar keuze

Falafel met humus

(kroketten 7 stuks, ovenaardappelen of gratin)
Soepen

Gegrilde en gemarineerde koolrabi met
basilicumolie

Oosterse pompoensoep met curry en kokosroom

Nagerechten (glaasjes)

Gegrilde lente-ui, quinoa en een sausje van

Of pompoensoep met beenham

Chocomousse, panna cotta met rood fruit,

pinda’s en kokos

Dessert “Royal”, Nespressomousse met peer,

Loempia met bospaddenstoelen en truffel

plattekaasbavarois met frambozen, …

Quesadilla's met avocado

7,00€ per liter
Bospaddenstoelensoepje met gerookte zalm
8,50€ per liter

1,95€ per stuk

Bisque van grijze garnalen

Carpaccio van ananas met frambozensorbet
36,50€pp

10,50€ per liter

Al onze gerechten zijn vacuüm verpakt, zodat
opwarmen kinderspel wordt.

