Eindejaarfolder
Traiteur iCook
Bellebroek 2
Oudenaarde

Hapjes
•

Selectie van 5 hapjes

9.85€/per persoon

Koude voorgerechten
•
•
•
•

Huisgerookte zalm “Oklahoma”| Sjalot | Toast
6 X Creuze Oester nr 2| Limoen
Halve kreeft | Confijt van tomaat | Fregola
Huisgerookte eendenborst | gemarineerde kool

14.85€/ per persoon
16.25€/ per persoon
21.85€/ per persoon
19.25€/ per persoon

Warm voorgerechten
•
•
•
•
•

Gegratineerde Vis-schelp
Bisque van kreeft
Halve kreeft |”Green Egg”-gegrild | Kruidenboter
Scampi “diabolique” | fijne groentjes
Gegratineerde oester Creuze nr2 (6stuks)

14.85€/ per persoon
9.90€/ per liter
24.30€/ per persoon
12.00€/ per persoon
18.00€/ per persoon

*Warme en koude voorgerechten worden vergezeld van bijhorende garnituren, broodjes
en boter. Koude voorgerechten worden op gepast porselein gepresenteerd.

Hoofdgerechten
•
•
•
•
•
•
•

Gevulde kalkoen | Calvados | Truffel
Filet van Hert | Boschampignons
Gevulde kwartel | Appel | Veenbessen
Eendenborstfilet | Butternutpompoen
Wildstoofpotje | appel | veenbessen
Papillotte met zalm | coquilles | garnalen
Gebakken zeetong (tong 2, 500gr)

16.25€/ per persoon
24.85€/ per persoon
17.85€/ per persoon
19.25€/ per persoon
16,85€/ per persoon
18.25€/per persoon
29,85€/per persoon

*Hoofdgerechten worden vergezeld van bijhorende groente garnituren
*Keuze tussen huisbereide aardappelkroketjes of een taartje van aardappelgratin
*Bij de visbereidingen voorzien we een bieslookpuree

Menu’s

Feestmenu 1

25€/ per persoon

Soepje van butternut | Curry- room
**
Wildstoofpotje | appel | veenbes
**
Dessert

Feestmenu 2

32.95€/ per persoon

Soepje van boschampignon | gelakt spek
**
Gegratineerde visschelp
**
Gevulde kalkoenrolade| truffel | calvadossausje
**
Dessert

Feestmenu 3

38.85€/ per persoon

Garnaalsoepje | verse grijze garnalen
**
Huisgerookte zalm | gemarineerde radijs
**
Hertenkalffilet | wildjus | gebakken witloof
**
Dessert

Buffetten
Vlees- Visbuffet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gepelde tomaat gevuld met grijze noordzee garnalen
Gepocheerde zalm met groene tuinkruiden
Artisanaal gerookte zalm | gemarineerde sjarlot
Gegrilde gamba | gerookte paprika
Gandaham | Meloen
Gegarneerd eitje | krab
Kippenbout “Green Egg” gegrild
Meesterlijke ham | Groene asperges
Assortiment van fijne Italiaanse vleeswaren
Wildpaté | Confituur van veenbessen

Visbuffet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

28.85€/ per persoon

Tomaat gevuld met grijze garnalen
Gepocheerde zalm
Duo van gerookte zalm – Heilbot
Gegrilde Gamba | Paprika
Gebakken scampi | Curry
Tongschar | Groene asperges
Gerookte makreel | groene tuinkruiden
Gegarneerd eitje
Terrine van rivierkreeftjes

32.25€/ per persoon

Luxe buffet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

39.85€/ per persoon

Gegrilde halve kreeft | Gepofte kerstomaatjes
Gepelde tomaat gevuld met grijze garnalen
BBQ gegrilde zalm
Artisanaal gerookte zalm | Radijs
Vitello Tonato
Gevulde kalkoen | Appelsien
Rilette van eend | Gerookte eendenborst
Wildpaté | Confituur
Gerookte ham | Meloen
Breydelham | groene asperges
Gevuld eitje | Mosterd
Kippenbout “Green Egg” gegrild

*Alle buffetten worden vergezeld van verschillende groentebereidingen, aardappelsalade,
ovenbroodjes, sausjes en boter.

Broodjesmand

12€/pp

Luxe belegde oven broodjes, 5 stuks per persoon.

Afhalingen

-

24/12/2018
25/12/2018
31/12/2018
01/01/2019

van 16u tot 18u
van 10u30 tot 11u30
van 16u tot 18u
van 10u30 tot 11u30

Bestellingen telefonisch: 0478/63 87 88

Bestelling via mail: info@bellebroek2.be (uw bestelling wordt steeds bevestigd via mail)

De afhalingen kunnen enkel op onderstaand adres

Adres:
Bellebroek 2
9700 OUDENAARDE

