TRAITEURASSORTIMENT 2022
EEN ZEE VAN CULINAIR GENOT

HAPJES SELECTIE
Koud
Bavarois van asperges • garnalen •
gerookte zalm • kwarteleitje

€ 3,00 /st.

Tataki van zalm OF tonijn • basilicumcrème • wakame

€ 3,00 /st.

Tartaar van zalm • appel • dille

€ 3,00 /st.

Mousse van zalm • gebakken zalm • gedroogde ui

€ 3,00 /st.

Zalmrollade • crème van basilicum

€ 3,00 /st.

Parelcouscous met scampi

€ 3,00 /st.

Hammousse • fijn mosterdsausje

€ 3,00 /st.

Foie gras • coquille • peperkoek

€ 3,00 /st.

Carpaccio van coquille met cruditeiten

€ 3,00 /st.

Mini garnaalcocktail met garnituren

€ 4,00 /st.

Oosterse tonijn • wasabi • sojasaus

€ 4,00 /st.

Carpaccio van rund met Italiaanse toets

€ 4,00 /st.

Vitello tonnato

€ 4,00 /st.

Frituur

Loempia
Ambachtelijk kaasballetje
Ambachtelijk garnaalballetje
Tempura van scampi
Twister

€
€
€
€
€

0,50 /st.
0,75 /st.
0,95 /st.
1,00 /st.
1,20 /st.

Tijdens het weekend
stellen wij u een
volledig assortiment
van onze vernieuwde
koude en warme hapjes voor in de winkel,
zodat u zelf kunt
kiezen en combineren
naar eigen wens.

Warm
Mini vispannetje

€ 3,00 /st.

Pannetje van coquilles • garnaal • witte wijnsaus

€ 3,00 /st.

Gebakken coquille • witloof • hoegaardensausje

€ 3,00 /st.

Potje van asperges • garnalen • gerookte zalm • ei • hollandaisesaus

€ 3,00 /st.

Wokpotje van scampi • rijst • currysaus

€ 3,00 /st.

Scampi • pittig sausje • mozzarella

€ 3,00 /st.

Canneloni met zalm • mascarponesaus

€ 3,00 /st.

Verse mosselen • fijn kruidensausje

€ 3,00 /st.

Karnemelkstampers • garnalen • gebakken gandaham

€ 3,00 /st.

Gevuld tongrolletje • hollandaisesaus

€ 3,00 /st.

Gegratineerde oester • Fine champagne • spinazie

€ 2,20 /st.

Mini vispizza garnaal OF gerookte zalm

€ 2,00 /st.

Spaanse mossel look OF paprikablokjes

€ 0,95 /st.

Huisbereide bladerdeegpasteitjes

€ 0,95 /st.

TAPAS APERITIEF
vanaf 4 personen
Heerlijke zuiderse specialiteiten
met toastjesmix
€ 15,00/p.p.

Gerookte zalm–heilbot, doornhaaibuikjes, salade van Noordzeegarnalen,
dobbelsteentjes van kaas, carpaccio van rund op wijze v/d Chef,
varkensrillette, saltufo, gekookte ham, mediterraneoham,
pancetta, chorizo, pastrami, spies van tomaat-mozzarella,
grillworst, pesto van toverkaas.

SOEPEN
Soepje van verse tomaten
en gehaktballetjes

€ 3,50 /l.

Romig soepje van asperges
met zijn garnituur

€ 3,50 /l.

Velouté van kippensoep

€ 3,80 /l.

Soepje van jonge wortel verrijkt
met dobbelsteentjes van heilbot

€ 6,50 /l.

Kreeftensoep van de Chef
€ 9,50 /l.
met een vleug je Armagnac en kreeftenvlees
Bisque van Zeebrugse garnalen

€ 9,00 /l.

SPECIALITEIT VAN HET HUIS
Bouillabaisse van de Noordzee
Met overheerlijke vissoorten

€ 12,50 /l.

Bouillabaisse Hoofdgerecht
Vergezeld met kaas, rouille, broodjes en langoustines

€ 19,50 /p.p.

Bouillabaisse “Royale”
Idem als hoofdgerecht vergezeld van een halve kreeft

€ 32,00 /p.p.

VOORGERECHTEN

Koud
Torentje van Noordzeegarnalen • tomaat • garnituren

€ 11,00 /p.p.

Flinterdunne carpaccio van zalm • notensla •
marinade van groene kruiden

€ 9,00 /p.p.

Flinterdunne carpaccio van tonijn • notensla • marinade

€ 10,00 /p.p.

Palletje van gerookte vis • cruditeiten

€ 10,00 /p.p.

Oesterbord (6 stuks) • zeezout • citroen

€ 10,00 /p.p.

Halve kreeft ‘Belle Vue’ op klassieke wijze		

Dagprijs

Warm
Huisgemaakte kaaskroket

€

2,20 /st.

Huisgemaakte garnaalkroket met Noordzeegarnalen

€

3,90 /st.

Scampi’s in look OF pittig sausje OF tomaat-mascarponesaus

€ 9,00 /p.p.

Sint-Jacobsnoten bereid naar oude traditie

€ 9,00 /p.p.

Tongrolletjes gevuld met speelse groenten • peterseliesaus

€

9,50 /p.p.

Oostends vispannetje in kreeften- OF kruidenroom OF fijne groentensaus € 10,00 /p.p.
Gebakken coquilles en langoustinestaartjes • prei • fijne kruidensaus

€ 10,00 /p.p.

Italiaanse gamba’s • lookboter • zongedroogde tomaat

€ 14,50 /p.p.

Kreeft op wijze van de Chef vergezeld van speelse groentjes •		
kruidensausje • verse pasta

Dagprijs

WARME HOOFDGERECHTEN

vanaf 4 personen

Tongrolletjes op klassieke Normandische wijze

€ 19,50 /p.p.

Oostends vispannetje in kreeften- OF kruidenroom OF fijne groentensaus

€ 19,80 /p.p.

Tongrolletjes gevuld met speelse groenten • peterseliesaus

€ 20,00 /p.p.

Opgevuld zalmvinkje met kabeljauwmousse • sausje met speelse groentjes

€ 20,50 /p.p.

Gevulde tongfilets met scampi op Italiaanse wijze

€ 21,00 /p.p.

Trio van coquille, tong en zalm • preibalkjes • langoustinestaartjes •
graanmosterdsaus

€ 22,00 /p.p.

Verse rivierpaling in de room OF met groene kruiden

€ 22,00 /p.p.

Rug je van kabeljauw in een zalmjasje • sausje van primeurgroentjes

€ 24,50 /p.p.

Kreeft op wijze van de Chef vergezeld van speelse groentjes • kruidensaus •		
verse pasta

Dagprijs

Kan aangevuld worden met:
Puree
Gratin
Frietjes
Verse aardappelkroketjes
Warme groentenschotel

€
€
€
€
€
€

2,00 /p.p.
2,50 /p.p.
1,00 /p.p.
3,60 /12st.
6,00 /20st.
4,50 /p.p.

ZORGELOOS TAFELEN
Menu 1
vanaf 4 personen

Menu 2
vanaf 4 personen

€ 28,00/p.p.

€ 32,00/p.p.

Mondverwennertjes

Mondverwennertjes
(3 stuks)

(3 stuks)

ZZZ
ZZZ

Velouté van kippensoep

Velouté van kippensoep

ZZZ
Triologie van zalm
OF
Scampi’s op Italiaanse wijze
met tomaat-mascarponesaus

ZZZ
Opgevuld zalmvinkje met kabeljauwmousse
vergezeld in een sausje met speelse groentjes
Verse aardappelkroketjes (6 stuks)

ZZZ
Kalkoenfilet badend in een wit druivensausje
met een warme groentenkrans
Verse aardappelkroketjes (6 stuks)

ZZZ

ZZZ

Gebak met een toets van chocolade

Gebak met een toets van chocolade

enjoy

LEKKERE ZUIDERSE TAPAS
TAPAS ROYALE
vanaf 4 personen
€ 38,00/p.p.

Schaaltje met zuiderse tapas
ZZZ

Italiaanse ham-meloen, gerookte zalm vergezeld van tomaat en mozzarella,
tomaat garnaal op vernieuwde wijze, krokant slaatje met coppa,
carpaccio van rund met Italiaanse toets, velouté van kippensoep,
stokbrood
ZZZ

Rolletjes van tong in een sausje van primeurgroentjes,
gyros van kip op wijze van de Chef, scampi’s in een pittig sausje,
coquilles in een duglérésaus,
gehaktparels met pesto en mozzarella in een fijn tomatensausje,
gratin aardappelen

Wij voorzien graag
volgende supplementen:

LEKKER SAMEN
GENIETEN
Visfondue

Koude groentenschotel
€ 20,50/p.p.

Wij selecteren voor u de beste vis
en schaaldieren (8 soorten).
Geserveerd met bijhorende
warme en koude sausjes.
Visfumet inbegrepen.

Visgourmet

€ 22,50/p.p.

Wij selecteren voor u de beste vis
en schaaldieren (11 soorten) van
pittig gekruid tot zacht gemarineerd.
Geserveerd met bijhorende warme
en koude sausjes.

Yaki schotel
Wij selecteren voor u de beste vis
en schaaldieren (13 soorten) van
pittig gekruid tot zacht gemarineerd.
Geserveerd met bijhorende
warme en koude sausjes.

€ 24,00/p.p.

€ 3,50 /p.p.

Warme groentenschotel € 4,50 /p.p.
Frietjes

€ 1,00 /p.p.

Aardappel natuur

€ 2,00 /p.p.

KOUDE SCHOTELS
Visschotel 1

€ 22,00/p.p.

Gepocheerde zalm, tomaat met Noordzeegarnalen, krabeitje, koningsgarnaal,
tongfilet opgerold met gerookte zalm, gerookte forel en opgevulde meloen

Visschotel 2

€ 24,50/p.p.

Gepocheerde zalm, tomaat met Noordzeegarnalen, krabeitje, koningsgarnaal,
gerookte forel, gerookte zalm en heilbot, gamba en opgevulde meloen

Luxeschotel
Gepocheerde zalm, tomaat met Noordzeegarnalen, krabeitje, koningsgarnaal,
gamba, tongfilet opgerold met zalm, gerookte forel, gerookte zalm en heilbot,
doornhaaibuikjes, langoustine en opgevulde meloen

€ 26,00/p.p.

Gevarieerde vis- en vleesschotel

€ 25,50/p.p.

Gepocheerde zalm, tomaat met Noordzeegarnalen, krabeitje, koningsgarnaal,
gerookte forel, gerookte zalm en heilbot, gamba, kippenboutje,
parmaham met meloen, gekookte ham met asperges en opgevulde meloen.

Noorse schotel

€ 23,50/p.p.

Een rijkelijk gevulde schotel met gerookte zalm, gerookte heilbot, makreelfilet,
rivierpalingfilet, gerookte haringfilet, sprotfilet, gerookte forelfilet,
gestoomde zalmblokjes natuur met peper en doornhaaibuikjes.
Geserveerd met aardappelen in hun jasje en verse tartaar.

Al onze schotels worden rijkelijk gevuld met groenten, seizoensfruit en 3 koude sausjes.

Kan aangevuld worden met:
Aardappel natuur

€ 2,00/p.p.

Aardappel mayonaise

€ 2,00/p.p.

Aardappel vinaigrette

€ 2,00/p.p.

Pastasalade Maison

€ 2,00/p.p.

Tomaat garnaal en krabeitje

€ 9,50/p.p.

Halve Kreeft

Dagprijs

KOUDE BUFFETTEN
Visbuffet

Vis- en vleesbuffet

€ 31,00/p.p.

€ 35,00/p.p.

Gepocheerde zalm,
tomaat met Noordzeegarnalen,
krabeitje, gerookte forel,
gerookte zalm en heilbot,
tongfilet opgerold met gerookte zalm,
koningsgarnaal, langoustine,
gamba, ongepelde garnalen
en opgevulde meloen.

Idem visbuffet

Aangevuld met aardappel mayonaise
en vinaigrette, pasta maison
en tafelbroodjes

Ook onze buffetten worden rijkelijk gevuld
met groenten, seizoensfruit
en 3 koude sausjes.

+
assortiment vlees:
gebakken varkensgebraad,
rosbief, kippenboutje,
gekookte ham met asperges,
parmaham met meloen.

BELEGDE BROODJES
vanaf 4 personen
€ 10,50/p.p.
7 broodjes per persoon.
Rijkelijk belegd met vis, vlees, kaas en frisse groentjes.

OPGEVULDE SCHILDPAD
vanaf 4 personen
€ 14,50/p.p.
Prachtige broodschildpad gevuld met 7 broodjes per persoon.
Rijkelijk belegd met vis, vlees, kaas, frisse groentjes en seizoensfruit.

FRUITS DE MER
Een rijkelijk gevulde schotel volgens marktaanvoer met o.a. ongepelde garnalen,
wulloks, krabpoten, seizoensschelpen (venusschelpen, scheermesjes, mosselen),
gamba’s, koningsgarnaal, rivierkreeftjes, kreukels, snowcrab, langoustines,
gepelde scampi’s, oesters en bijhorende sausjes.

Voorgerecht

€ 22,50/p.p.

Hoofdgerecht

€ 34,50/p.p.

Hoofdgerecht ‘Royale’
Vergezeld van een halve kreeft

€ 49,50/p.p.

KAVIAAR
Verkrijgbaar op bestelling in 10g, 30g, 50g, 125g, 250g, …

Gold label
Ziltig, gevolgd door een rijke romige smaak met een aangename subtiele nasmaak.

Platinum
Ziltig, romig met een subtiele nootachtige toets.

Osietra
Ziltig en typische nootachtige smaak gevolgd door toetsen van mineraliteit.

White pearl
Rijke boterachtige, ziltige en romige smaak
die smelt op je tong.

Beluga
Delicate ziltige smaak gevolgd door
rijke boterachtige en romige toetsen
met een ongelofelijke verfijnde smaak.

Beste klanten,
Met veel plezier stellen wij u ons vernieuwd assortiment voor.
Aangezien wij steeds met seizoensgebonden producten werken,
hangen wij af van de marktprijzen, waardoor
prijsschommelingen mogelijk zijn.
Bestellingen kan u plaatsen in onze winkel of telefonisch.
Voor alle leeggoed rekenen wij een waarborg aan.
Mieke en het ganse team wensen u een gezond en culinair 2022 toe!

SPAR Lichtervelde
Statiestraat 69 - 8810 Lichtervelde

051 72 47 00
Ma: 13u tot 19u / Di t.e.m. vrij: 8u tot 19u / Za: 8u tot 18u / Zo: 8u tot 12u
PRIJZEN EN AANBOD UIT VORIGE FOLDERS ZIJN NIET MEER GELDIG.

VOOR WIE HET GRAAG
VERS & LEKKER WILT

