Wil jij zorgeloos feesten?

HOOFDGERECHTEN

APERO - KOUDE HAPJES

Neem een kijkje in

Glaasje foie gras/appel/peperkoek

€3.90/stuk

Feestelijk vispannetje

€16.90/pp

onze brede waaier aan

Glaasje gerookte paling/rode biet/zure room

€3.40/stuk

Kabeljauw op vel gebakken/champagnesaus

€16.90/pp

Panna cotta/asperge/pancetta/rivierkreeft

€3.80/stuk

Tongrolletjes (5st.)/grijze garnalen/witte wijnsaus

€16.40/pp

Glaasje vitello tonnato

€3.40/stuk

Kalkoengebraad/veenbes/sinaas

€13.80/pp

Glaasje zalmtartaar/creme van dille

€3.40/stuk

Filet mignon van hert/porto saus/girollen

€24.80/pp

overheerlijke gerechten en
kies uit smakelijke toppers.
Stuk voor stuk bereid met
liefde, vakmanschap en
kwalitatieve producten.

TAPASSCHOTEL
Pure verwennerij (vanaf 2 pers.)
Mengeling olijven/2 soorten tapenade met Grissini
stokjes/Gamba’s/Opgevulde rode ui/Zongedroogde
tomaten/Opgevulde peppadew met verse kaas/Mini
batoens/Opgevulde dadels/Haringfilet/Babyvijg/Wraps/
Lomo/Parmasalami/Pancetta coppata/Chorizo salami/
Coppa finocchio/Fuet walnuts/Fuet manchego/Iberico
Pata Negra (18 maand gerijpt)/Tête de moine

€12.95/pp

Karnemelkstampertje/grijze garnalen/

€3,80/stuk

gepocheerd kwarteleitje
Hot cup/coquille/brunoise groentjes

€3.60/stuk

Mosseltje/thaise curry

€3.40/stuk

Scampi/f regola/groentjes

€3.40/stuk

Mini brioche/gerookte zalm

€2.90/stuk

FEESTELIJKE AMUSES-GUEULES

• Bestellingen worden in de winkel of via mail (info@vershuisdesmaak.be)
opgenomen (een dubbel voor u is voorzien). Dit dubbel NIET vergeten
bij afhaling.
• Mogen wij er u vriendelijk op wijzen dat geplaatste bestellingen NIET
kunnen gewijzigd of geannuleerd worden.

• Bouché vol au vent

• Voor alle porselein en ander materiaal wordt een waarborg aangerekend
die u daarna terug krijgt mits vertoon van KASSATICKET. En, als alles
PROPER en VOLLEDIG is.

• Enz...

KIDS

• Mini pitabroodje

• Bestellingen KERST t.e.m. 18 december 2021
• Bestellingen EINDEJAAR t.e.m. 22 december 2021

OPENINGSUREN TIJDENS
DE EINDEJAARSPERIODE
• Donderdag 23 & 30 december gesloten.
• Vrijdag 24 & 31 december, enkel afhaling van de bestellingen,
dit van 13u-15u30.
( Gelieve deze afhaaltijden te respecteren aub! En, het dubbel van de bestellingen mee 		
te hebben! Dit om misverstanden te vermijden en alles zo vlot mogelijk te laten verlopen.)

• Zaterdag 25 december, enkel afhaling van de bestellingen,
dit van 10u30-11u30.
• Zaterdag 1tot en met donderdag 6 januari gesloten.
• Vrijdag 7 januari terug open.
• Buiten deze dagen gelden de gewoonlijke openingsuren.
Alvast dank voor uw begrip!

€16.00/doos

• Mini croque
• Mini pizza

€8.90/pp

Vol au vent/puree

€8.90/pp

Balletjes/tomatensaus/puree

€8.90/pp

BIJGERECHTEN EN GARNITUREN
€5.40/pp

Koude groentenschotel (vanaf 2 pers.)
Gemengde salade/geraspte verse worteltjes/
tomatenstukjes met fijne ajuinsnippers en basilicum/
komkommer/gestoomde bloemkool/koude
aardappelsalade/griekse pasta/3 soorten sausjes van
het huis

€6.20/pp

Verse aardappelkroketjes (5 st.)

€1.80/pp

Verse amandelkroketjes (5 st.)

€2.80/pp

Gratin dauphinois

€3.80/pp

Knolselderpuree

€2.80/pp

Wortelpuree

€2.80/pp

Aardappelpuree

€2.60/pp
€3.20/pp

Patatjes in de schil/f ijne kruiden
Warme sausjes

€8.80/halve l

Tapas Tafel BBQ (vanaf 4 pers.)
Filet pur/varkensmedaillon/spek/gemarineerde
balletjes/lamskoteletjes/traag gegaarde ribbetjes/
kippenhaasje/papillotje van zalm/brochette van scampi

FEESTSOEPEN
Kreeftensoep

€14.20/l

Zeebrugse vissoep

€13.40/l

Zoete aardappel/kokossoep

€5.80/l

Wortel-/pompoensoep

€5.80/l

Witloofsoep/grijze garnalen

€6.80/l

Tomatensoep/balletjes

€5.40/l

Gourmet Deluxe
Rundsvlees/chorizoburger/chipolatta/kipfilet/
cordon bleu/lamskoteletje/scampi/verse zalm/
kwarteleitje/opgevulde champignon

Fondue
Varkensvlees/rundsvlees/gemarineerde kip/worstje/3
soorten balletjes/slavink/scampi/grillworst

Kinder gourmet/fondue
Aangepast met een gevarieerd assortiment aan
hamburgertjes, worstjes, kipfilet, balletjes,...

VOORGERECHTEN - KOUD
€14.80/pp

Carpaccio/Fassona beef/truffel parmezaan/ gedroogde tomaat

€12.90/pp

Taktaki zalm/edamame/koolrabi

€14.20/pp

Gerookte eendenborst/vijg

€14.60/pp

Foie gras/toast/konf ijt/truffel

€15.90/pp

Opgevulde St. Jacobsschelp (3 coquilles)/julienne groenten

€15.00/pp

Gegratineerd Noordzeepannetje

€14.20/pp
€9.90/pp

Risotto/coquilles/spinazie

€14.20/pp

Ovenpotje/zeebarbeel/garnalen/coquille/

€12.80/pp

€24.80/pp

€15.80/pp

€12.50/pp

€8.00/pp

Koude of warme groentjes kunnen apart bij besteld worden!
Kaasplank (hoofdgerecht) (vanaf 2 pers.)

We schikken de voor u geselecteerde kazen
(zacht en verfijnd alsook sterk van karakter) op
een plank met druiven, noten, gedroogde vruchten,
vijgen, seizoensfruit en huisgemaakte confituur

Kaasplank (dessert) (vanaf 2 pers.)

VOORGERECHTEN-WARM
Huisgemaakte garnaalkroketten (2 st.)

Traag gegaarde kipf ilet/appelmoes/puree

GEZELLIGHEIDSSCHOTELS

• Mini worstenbroodje

Garnalen coctail

€17.20/pp

Warme groenten

• Mini pizza

• Mogen we u vriendelijk vragen om uw bestellingen tijdig te willen 		
plaatsen vol = vol. En, na aangegeven datums kan er NIETS meer 		
besteld worden.

geroosterde butternut

Boontjes met spek/gebakken witloofstronkje/peertje in
rode wijn/jonge wortel en spruitjes

• Mini hoorntje kaas en ham

Assortiment van 16 hapjes voor in de oven

• Betalingen ENKEL CASH om elektronische problemen te vermijden.
(Hou rekening met de waarborg!)

€28,60/doos

• Longo met gerookte zalm

• Tijdens de drukke eindejaarsperiode wordt er niet afgeweken van de
gerechten in de folder omschreven. Dit uit onze ervaring om fouten
te vermijden.

€18.60/pp

KIDS
€3.40/stuk

• Bouché grijze garnalen

€16.90/pp

Stoof potje/hert/everzwijn/shiitake/zilver ui/spek/

Al onze gerechten zijn niet voorzien van groenten-en/of
aardappelbereidingen.
Deze garnituren kunt u wel naar eigen keuze erbij verkrijgen.

Oester/Fine champagne/amandel crunch

Assortiment van 20 hapjes voor in de oven

Mechelse koekoek/rozijntjes/appel/f ine champagnesaus

Parelhoen/knolselder/groene druiven/roomsaus

APERO - WARME HAPJES

HOE BESTELLEN & NUTTIGE INFO

€17.20/pp

Rosé gebakken eendenf ilet/sinaassaus/rozemarijn

Nog even nagenieten met enkele uitzonderlijke
kazen. Deze plank wordt ook afgewerkt met noten en
een mooie fruitgarnituur

€13.90/pp

€9.90/pp

Bijpassende broodjes?
Zeker een aanrader! Vraag gerust advies!

bisque van kreeft
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EINDEJAARSBUFFET
Koude vleesschotel (vanaf 2 pers.)
Rosbief van de chef/gebakken kipfilet/paté volgens
seizoen/ham gevuld met asperges/Italiaanse ham met
meloenparels/salami/toscaanse mignonette

Koude visschotel (vanaf 2 pers.)
Gepocheerde zalm/tomaat garnaal/gerookte zalm/
gerookte heilbot/glaasje met perzik en tonijn/
gerookte makreel/gerookte forelfilet/tijgergarnalen/
rivierkreeftjes

Koude vlees-en visschotel (vanaf 4 pers.)
Rosbief van de chef/gebakken kipfilet/salami/
Italiaanse ham met meloenparels/paté/ham gevuld
met asperge/tomaat garnaal/glaasje met perzik
en tonijn/gepocheerde zalm/gerookte makreel/
gerookte forelfilet/gerookte zalm/gerookte heilbot/
tijgergarnalen/rivierkreeftjes

Supplement kreeft

€17.20/pp

€24.20/pp

€28.50/pp

Dagprijs

Bij de buffetten zijn koude groentjes/sausjes/koude
aardappelen/griekse pasta inbegrepen in de prijs!

BROODJES
Mini broodjes basic
Een mengeling van broodjes gevuld met kaas/
préparé/krabsla/tonijnsla/vleessla/spek met ei/
enz... Deze broodjes zijn ook nog eens rijkelijk
belegd met groentjes en afgewerkt met vers fruit.

Mini broodjes deluxe
Mengeling van broodjes gevuld met gerookte zalm/
kruidenkaas/ei, italiaanse ham/pesto/mozarella/rucola/
zongedroogde tomaat, garnaalsla/tomaat, camembert/
honing/walnoot/appel, paté/uienconfijt, martino/
ansjovis/rode ui, enz... Deze broodjes zijn ook nog eens
rijkelijk belegd met groentjes en afgewerkt met vers fruit.

Opgevulde wraps

€1.40/stuk

€1.80/stuk

€1.80/stuk

Combinatie van broodjes en wraps is mogelijk
op aanvraag.

DESSERT
Ecein/hazelnoot/karamel/chocolade mousse/zandkoekje

€6.80/pp

Panna cotta/rode vruchten coulis/bosvruchten

€5.20/pp

Gateau/licht gezouten caramelroom/

€6.80/pp

chocoladeschilfertjes
Carpaccio/ananas/mango/granaatappel
Tip Super lekker met een bolletje Bourbon (vanille) ijs

€6.80/pp
€13.90/l

IJSTAARTEN - BUCHES
Buche côte d’Ivoire (5 pers.)
Straciatella/chocolade roomijs/overgoten met fondant
chocolade

Buche f ramboise (5 pers.)
Vanille/framboossorbet/frambozen coulis

Kerstboom (5 pers.)
Hazelnoot/vanille/overgoten met melkchocolade/
karamel/nootjes

Winterlandschap (8 pers.)
Vanille/woudvruchtensorbet/meringue

Eindejaarsfolder 2021 - 2022
€20.00/stuk

€20.00/stuk
€23.00/stuk

€26.50/stuk

Gâteau Bourbon (8 pers.)

€25.40/stuk

Cuvée Missault (5 pers.)

€25.00/stuk

Bourbon ijs/zachte en harde meringue/frambozen
Vanille/champagne mousse/witte chocolade

IJstaart de ijsbeer (6 pers.)
Vanille/chocoladeijs/cookies/suikersneeuw

IJstaart Miroir cafe (6 pers.)
Mokka/vanille/karamel/chocolade

Buche Siberienne (10 pers.)
Vanille/mokka/meringue/amaretto koekje

Buche speculoos (5 pers.)
Vanille/speculoos/karamel/speculooskoekjes

Buche boomstronk ( 5 pers.)

Vanille/chocolade/hart van karamel/hazelnoot

€25.15/stuk
€23.00/stuk
€30.00/stuk
€20.00/stuk
€20.00/stuk

We wensen iedereen
een gezond, warm
& liefdevol 2022 toe!
Het Vershuis De Smaak Team
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