Traiteur Willequet
Grote Herreweg 225
9690 Kluisbergen
Tel. : 055/38.85.86
Fax : 055/38.62.17
carol@traiteurwillequet.be
jeannine@traiteurwillequet.be
_______________________

Prijslijst verenigingen - soupers - met bediening
Aperitief + assortiment van hapjes

10.00 euro

Soepen
Romig soepje van trostomaat

04.80 euro

Roomsoep van waterkers

04.80 euro

Soepje van winterprei

04.80 euro

Roomsoep van broccoli

04.80 euro

Kippenroomsoep

04.80 euro

Voorgerechten
Waaier van wildpastei met huisbereide konfijt

13.00 euro

Carpaccio van rund met pestosausje en parmezaankrullen

15.00 euro

Zeevariatie (Noorse zalm - grijze garnalen - krab)

13.00 euro

Noorse zalm in schoonzicht gegarnierd met Schotse zalm en grijze garnalen

15.00 euro

Salade van verse grijze garnalen

15.00 euro

Trio van zalm met groentengarnituur

18.00 euro

Meloen met parmaham

15.00 euro

Vissersschuitje

17.00 euro

Knapperig gebakken tarbot op bedje van wilde rijst

22.00 euro

Pag. -1-

Noorse zalm in kreeftensaus

16.00 euro

Zeetongrolletjes in kreeftensaus of dragonsaus

17.50 euro

Hoofdgerechten
Rundstong in tomatensaus met kampernoelies en waterkers

17.00 euro

Gebraad met mosterd uit Dijon en seizoengroenten

18.50 euro

Casselerrib met seizoengroenten

18.50 euro

Kalkoengebraad in champignonsaus met seizoengroenten

18.50 euro

Orloffgebraad met seizoengroenten of warm peertje en appel met veenbessen

19.00 euro

Filet van parelhoen met seizoengroenten

19.00 euro

Gevulde filet van parelhoen in sinaasappelsaus met warm peertje en
appel met veenbessen

21.50 euro

Varkenshaasjes “Blackwell” met seizoengroenten

20.00 euro

Gebraiseerde varkensbout met seizoengroenten

19.50 euro

Met kruidenkaas gevulde kipfilet en seizoengroenten

20.00 euro

Ossenhaas in rode wijnsaus met seizoengroenten

25.50 euro

Opmerking: seizoengroenten kunnen steeds vervangen worden door warme vruchten. Bij de
hoofdgerechten heeft men de keuze uit volgende aardappelbereidingen: kroketten, gegratineerde
aardappelen, verse frietjes, puree of krieltjes.

Desserts
Yscoupe - met verse vruchten-advocaat-met aardbeien (seizoen)-dame blanche

06.00 euro

Ystaart “speciale gelegenheden”

07.00 euro

Mokka met gebak naar keuze

06.50 euro

Mokka met crème brullée

06.50 euro

Mokka met chocolademousse “black & white”

06.50 euro
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Menu 1 - 40 euro
Koud buffet vis/vlees
Met keuze van 3 verschillende vissoorten uit volgend gamma:
Noorse en Schotse zalm, heilbot, zeetongrolletje, gerookte paling, filet van gerookte
forel, tomaat met grijze garnalen en één soort koud vlees
Groentenbuffet
Soepbuffet
Warm buffet
(Met keuze van diverse soorten vlees - warme beenham, opgevulde kip,
varkenshaasje, mosterdgebraad, parelhoen...)
Dessert (*)
(Keuze van één nagerecht uit volgend gamma: duo van chocolademousse,
warme appeltaart met ijs, vers fruit, crème brulée)
(*) Het volledig dessertbuffet wordt aangeboden mits opleg van 8 euro

Menu 2 - 48 euro
Soep naar keuze
Zeetongrolletjes met scampi in dragonsaus
Ribstuk met gemengd slaatje en frietjes
Pannenkoek met vanille-ijs en chocoladesaus
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Menu 3 - 43 euro
Soep naar keuze
Noorse zalm in kreeftensaus
Gevulde filets van parelhoen in sinaasappelsaus met warm peertje en
appel met veenbessen en kroketten
Yscoupe naar keuze

Menu 4 - 48 euro
Soep naar keuze
Tarbot op grootmoeders wijze in currysaus
Kluisbergs konijn met wijnpeertje en appel met veenbessen en kroketten
Duo van chocolademousse “Black and White”

Menu 5 - 49 euro
Trio van zalm
Soep naar keuze
Rundsgebraad in rode wijnsaus met seizoengroenten en gegratineerde aardappelen
Mokka en versnaperingen
Opmerking: in deze prijzen is de btw niet inbegrepen

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/09/2015 en vervangt alle vorige.
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