TRAITEURFOLDER
2 022 - 2023

S PA R L I C H T E R V E L D E

APERITIEF

SOEPEN

KOUDE HAPJES

Tomatensoep met balletjes
Butternutsoep
Aspergeroomsoep

Spiesje van mozzarella,
zongedroogde tomaten en pesto
Glaasje van gandaham met meloenparels
Wildpasteitje met uienkonfijt

€ 2,50 /st
€ 2,90 /st

TAPASSCHOTEL

€ 12,50 /pp

vanaf 4 personen

€ 1,50 /st

Italiaanse ham met meloenparels, boerenpaté van
het Merelhof met uienkonfijt,
pancetta, grillworst, rilette,
bistroworst, tête de Moine,
kaasblokjes Kadett, kaasblokjes
Oud Roeselare, zongedroogde
tomaten, olijven, toastjesmix

WARME HAPJES
Mini-videe bolognaise
Opgevulde champignon met boursin en spekjes
Gelakt buikspek met mosterddip
Tapaskroket van fazant (seizoensgebonden)
Tapaskroket pata negra (seizoensgebonden)

€
€
€
€
€

0,80 /st
1,50 /st
2,50 /st
1,25 /st
1,25 /st

VOORGERECHTEN
KOUD
Meesterlijke ham met meloenparels
Trio van wildpaté met zijn konfijtjes
Carpaccio van rund met rucola en Parmezaanse kaas
Rundstartaar

€
€
€
€

8,00 /pp
9,50 /pp
8,50 /pp
8,50 /pp

WARM
Huisgemaakte Kadett kaaskroketten (2st) met garnituur € 6,00 /pp
Asperges op Vlaamse wijze (seizoensgebonden)
€ 10,00 /pp
Wildragout in bladerdeegmandje
€ 12,50 /pp

€ 4,00 /l
€ 4,00 /l
€ 4,20 /l

HOOFDGERECHTEN
Kalkoenfilet met saus naar keuze

€ 17,50 /pp

Stoofpotje van kalkoen

€ 18,00 /pp

Gebakken haantje met champignonroomsaus

€ 17,00 /pp

Varkensgebraad (orloff, ardeens of Lichtervelds)
met saus naar keuze

€ 17,00 /pp

Varkenshaasje met saus naar keuze

€ 18,00 /pp

Opgevuld Ardeens varkenshaasje met grand-veneur saus € 18,50 /pp
Opgevuld varkenshaasje (mozzarella/
zongedroogde tomaten) met basilicumsaus

€ 19,50 /pp

Stoofpotje van varkenswangetjes

€ 20,00 /pp

Parelhoenfilet met druivensaus

€ 22,50 /pp

Filet van fazant met fine champagnesaus
(seizoensgebonden)

€ 25,00 /pp

Ragout van wild (seizoensgebonden)

€ 25,00 /pp

Hertenkalffilet met wildsaus (seizoensgebonden)

€ 26,00 /pp

Alle hoofdgerechten worden voorzien van warme groentjes
(gekarameliseerd witloof, boontjes met spek, erwten en
wortelen, tomaat, appeltje met veenbessen) en verse
aardappelkroketten (6 st).

,

MENU S
MENU 1

MENU 2

€ 24,50 /pp

€ 35,00 /pp

Tomatensoep met balletjes

Romig soepje van asperges

Kalkoenfilet in champignonroomsaus
vergezeld met warme groentjes
en verse aardappelkroketten (6 st)

Kabeljauwhaasje op een groentebedje
met tomaat mascarponesaus
Opgevuld Ardeens varkenshaasje met grand-veneur saus,
aangepaste warme groentjes en gratin dauphinois

Crème brûlée

Verrassingsdessertbordje

BIJGERECHTEN
Verse aardappelkroketten

VOOR DE KLEINTJES

Verse voorgebakken frieten
Gratin dauphinois
Aardappelpuree
Wortel-, spinazie-, broccolipuree
Butternut-, pastinaakpuree
Gebakken krielaardappelen
Koude aardappelsalade
Basmatirijst
Koude groentenschotel
Warme groentenschotel

€ 3,84 /12st
€ 6,20 /20st
€ 2,75 /kg
€ 12,00 /kg
€ 8,00 /kg
€ 8,50 /kg
€ 11,00 /kg
€ 10,00 /kg
€ 10,00 /kg
€ 12,00 /kg
€ 4,50 /pp
€ 5,50 /pp

SAUZEN

€ 12,00 /l

Béarnaisesaus, champignonsaus, fine champagnesaus,
peperroomsaus, roze pepersaus, wildsaus, bruine vleessaus,
druivensaus, basilicumsaus, grand-veneur

Macaroni met ham en kaas
Vol-au-vent met bladerdeegkoekje en puree
Balletjes in tomatensaus en puree
Kippenfilet met appelmoes en puree

€
€
€
€

6,00 /pp
6,50 /pp
6,50 /pp
7,00 /pp

VEGETARISCHE GERECHTEN
Vegetarische lasagne
Cannelloni met gegrilde groenten
Koud vegetarisch bord

€ 10,00 /pp
€ 11,00 /pp
€ 15,00 /pp

FONDUE

GOURMET

KLASSIEK

€10,00 /pp

ALL-INN

€14,50 /pp

Z Assortiment gepaneerde gehakballetjes (4 smaken)
Z Chipolata
Z Slavinkje
Z Gepaneerd kalkoenhaasje
Z Chateaubriand
Z Varkensblokje
Z Kippenblokje

KLASSIEK

€12,50 /pp

ALL-INN

€17,00 /pp

Z Kippensaté
Z Chipolata
Z Varkensgyros
Z Hamburger
Z Cordon bleu
Z Gepaneerd varkenslapje
Z Chateaubriand
Z Gemarineerd lamskoteletje

Klassieke fondue met koude groentenschotel en 3 koude sauzen

Klassieke gourmet met koude groentenschotel en 3 koude sauzen

KINDERFONDUE

KINDERGOURMET

€ 6,00 /pp

Z Assortiment gepaneerde gehakballetjes (2 smaken)
Z Chipolata
Z Gepaneerd kalkoenhaasje
Z Chateaubriand
Z Varkensblokje

Z Hamburger
Z Chipolata
Z Gepaneerd kalkoenlapje
Z Kaasburger
Z Cordon bleu

STEENGRILL

TEPPANYAKI

KLASSIEK

€15,00/pp

ALL-INN

€19,50 /pp

Z Chateaubriand
Z Kalkoenhaasje
Z Varkenslapje
Z Lamskoteletje
Z Gekruid varkenshaasje
Z Ardeense snede
Z Chipolata
Z Hamburger
Z Sint-Jacobsnootje natuur
Z Sojascheuten

€ 5,50 /pp

KLASSIEK

€16,00 /pp

ALL-INN

€20,50 /pp

Z Gemarineerde chateaubriand
Z Gemarineerd kalkoenhaasje
Z Gemarineerd varkenslapje
Z Gemarineerd lamskoteletje
Z Ardeense snede
Z Chipolata
Z Gemarineerde eendenborstfilet
Z Gemarineerde scampi
Z Gemarineerd Sint-Jacobsnootje

Klassieke steengrill met koude groentenschotel en 3 koude sauzen

Klassieke teppanyaki met koude groentenschotel en 3 koude sauzen

KOUDE VLEESSCHOTELS
MAISON

KAASPLANK
€21,00 /pp

Vanaf 4 personen

Gebakken kippenonderboutje, gevuld eitje, gekookte ham,
opgevulde tomaat met huisgemaakte vleessalade,
paté van het huis, kippenfilet, boerenham met meloen,
fijnkostsalami, opgevulde perzik met kippensalade,
gerookte bacon

DELUXE

€30,00 /pp

Gebakken kippenonderboutje, eitje gevuld met krab,
opgevulde tomaat met grijze garnaaltjes, glaasje van paté
met uienkonfijt, gandaham met meloen, rosé gebakken rosbief,
mousse van ham en asperges, kalkoengebraad, fijnkostsalami,
kipfilet met tuinkruiden, filet de saxe, rilette

BREUGHELSCHOTELS
MAISON



€ 14,50 /pp

Onze broodafdeling omvat een gevarieerd assortiment aan
vers afgebakken broodsoorten, pistolets en stokbroden.

DESSERT
€21,00 /pp

Hoofdvlees, boerengehakt, witte pens, varkensgebraad,
grillworst, mosterdspek, gebakken kippenonderbout,
paté van het huis, droge worstjes, bloedworst, breydelspek,
boerenham, gekookt eitje

DELUXE

Ruime selectie
aan kazen (300 g/pp)
gegarneerd met fruit,
nootjes en konfijten

€25,00 /pp

Hoofdvlees, boerengehakt, witte pens, varkensgebraad,
grillworst, mosterdspek, gebakken kippenonderbout,
paté van het huis, droge worstjes, bloedworst, breydelspek,
boerenham, gekookt eitje, 2 kaassoorten,
kalfskop in tomaat, rilette

Alle schotels zijn rijkelijk afgewerkt met vers fruit, groentjes
en koude sauzen. Te bestellen vanaf 4 personen.

Glaasje van kwark met bosvruchten

€ 1,85 /st

Glaasje van passievrucht en merengue

€ 1,85 /st

Glaasje van mascarpone en koffie

€ 1,85 /st

Chocolademousse (wit, melk, fondant)

€ 4,00 /st

Crème brûlée

€ 5,00 /pp

Kaasbordje
(met fruit, nootjes, konfijt en brood)

€ 9,50 /pp

LUXE DESSERTBORD

€15,00 /pp

Vers fruit, javanais, chocolademousse, mini e-clair, soesje, glaasje
mascarpone en koffie, glaasje van passievrucht en merengue

DESSERTBUFFET

€ 60,00 /schotel

Uitgebreid buffet met een assortiment mini taartjes, vers fruit,
gevulde glaasjes (ca 45 stuks - 4 à 6 personen)

STATIESTRAAT 69 · 8810 LICHTERVELDE · 051 72 56 70
24 en 31 december: 8u tot 17u I 25 december en 1 januari gesloten

Openingsuren: MA: 13u tot 19u · DI T/M VRIJ: 8u tot 19u · ZA: 8u tot 18u · ZO: 8-12u

PRIJZEN EN AANBOD UIT DE VORIGE FOLDERS ZIJN NIET MEER GELDIG.

