eindejaarsfeesten

2021 - 2022

Hapjes
Bladerdeeg hapje van zalm en grijze garnaaltjes (warm)
Bladerdeeg hapje met foie gras en kruiden (warm)
Oesters Gillardeu + garnituur 
Coquille met een gel van mango en kaviaar
Rundstartaar met zwarte truffel

€/stuk
€ 5.00
€ 6.00
€ 3.00
€ 9.00
€ 9.00

Voorgerecht€/persoon
Vitello tonato
Fijne rundscarpaccio, truffelmayonaise, parmezaan en afgewerkt met
truffelschilfers
Tonijncarpaccio, wasabimayonaise en garnituur
Halve kreeft (250-300gr) belle vue
Gevulde sint-jakobsschelp met zeevruchten

€ 11.00

Ravioli gevuld met ricotta en spinazie met dragonsaus (warm)

€ 11.00

€ 13.00
€ 12.00
€ 19.00
€ 14.00

Tussengerecht€/persoon
Boschampignonsoep
Aspergeroomsoep
Kreeftensoep met garnaaltjes
Tomatenroomsoep met waterkers

€ 3.00
€ 4.00
€ 6.00
€ 3.00

Hoofdgerechten€/persoon
Gebakken hert, rode wijn saus, winterwortel, spruitjes, gestoofd peertje € 22.00
Lamskroontje, porto saus, boontjes in spek gewikkeld, groene asperges,
schorseneer
€ 23.00
Geglazuurde tamme eenderborst, veenbessensaus, gebraiseerde witloof,
romanesco, winterwortel
€ 22.00
Tarbot op vel, witte wijn saus, knolselder, erwtjes en paddenstoelen

€ 23.00

Kabeljauw, licht mosterdsausje, korenasperges, bospeen, prei

€ 21.00

Bij alle gerechten kan er gekozen worden uit : verse kroketten / pommes duchesse / puree

Desserten
Dessert 1 persoon
Praliné gebak

€ 4.00

(melkchocolade, praliné, amandelcremeux)

Herfst gebakje

€ 4.00

(brownie bodem, kastanje mousse en frambozencremeux)

Kerstboompje

€ 3.50

(krokante biscuit, cremeux van framboos, mousse van cointreau)

Kerstboompje gold

€ 3.50

(krokante brownie biscuit, karamel gold chocolademousse, karamelspiegel)

Kerstman gebakje

€ 4.00

(sablé chocolade, donkere chocolademousse, en rood fruit)

X-mas gebakje

€ 3.75

(pralinécrème, chocolade croûte)

Bûche Dulcey-banaan

€ 4.50

(mousse van Dulcey chocolade en mousse van banaan)

Harten gebakje

€ 4.00

(framboos, samba, Dulcey de leche)

3D chocolade-crème brûlée

€ 4.00

(chocolademouse, crème brûlée, hazelnoot meringue)

Crème brûlée

€ 3.75

Tiramisu

€ 3.75

Chocomousse potje met rood fruit

€ 3.75

Dessert 8 personen
Dark dessert
(chocoladebiscuit, crème van chocolade en vanilleslagroom)

€ 32.00

Kerstbûchen
8p Samba bûche

€ 28.00

(bittere chocoladecrème, melk chocoladecrème, chocolade genoise, overgoten met ganache)

1p Samba bûche

€ 4.00

(bittere chocoladecrème, melk chocoladecrème, chocolade genoise, overgoten met ganache)

8p Moulin rouge bûche

€ 28.00

(krokante bodem, kersenmousse, donkere chocolademousse, coulis van veenbes)

1p Moulin rouge bûche

€ 4.00

(krokante bodem, kersenmousse, donkere chocolademousse, coulis van veenbes)

8p Trio van chocolade bûche

€ 28.00

(witte chocolademousse, melkchocolademousse, browniekrokant)

1p Trio van chocolade bûche

€ 4.00

(witte chocolademousse, melkchocolademousse, browniekrokant)

8p Conference bûche

€ 28.00

(mousse van melkchocolade, mousse van karamel, mousse van peren en stukjes peer)

1p Conference bûche

€ 4.00

(mousse van melkchocolade, mousse van karamel, mousse van peren en stukjes peer)

Slagroom bûche

€ 3.50/pp

(krokant koekje, biscuit, interieur van kersen, vanilleslagroom)

Crème au beurre bûche

€ 3.50/pp

(krokant koekje, biscuit , verse mokka crème au beurre, chocolade)

4p Ijsbûche kerstman

€ 19.00

(vanille, meringue interieur)

1p ijsbûche stikky

€ 4.25

(praliné, karamel, gezouten pindas)

Traditionele ijsbûche

€ 4.00/pp

(vanille, rood fruit)		
		
(Voor de desserts worden maar steeds
een aantal gemaakt, is dit aantal op,
wordt hier niet meer bijgemaakt.)

Schotels€/persoon
Fruits de mer

€ 45.00

Halve kreeft / langoustines / scheermesjes / mosseltjes / venusschelpen / gamba’s / oesters / tomaat
gevuld met garnaaltjes / rivierkreeftjes / sint-jakobsvrucht / krab / groenten / verse cocktail saus / verse
tartaar saus / bijpassend brood

Kaasschotel

€ 20.00

Notenkaas / zachte brie / chaumes / fenegriek / jonge kaas / val dieu / italiaanse kruiden kaas / orval /
noten / tropisch fruit / confituur / krentenbrood

Charcuterie schotel

€ 17.00

Ovengebakken ham / mosterdspek / saucisson aux noisettes / baton pur porc / parma salami / salame
spianata romana / boerenham / porchetta italiaanse kruiden / kip kap / grillworst / linguette / tapenade / bijpassend brood

Schotels (vervolg)€/persoon
Breugelschotel

€ 19.00

Kippenboutje / gemarineerde spare rib / gehaktbal / boerenham / blokjes lunch worst / peper salami /
witloof paté / krokant spek / kaas blokjes / vleesbrood / tapenade / linguette / bijpassend brood

Fondue schotel

€ 18.00

Fondue vlees / pasta tonijn / pasta paprika, tomaat, olijf / komkommersalade / tomaten salade /
geraspte wortel / aardappelsalade / fijne salade / verse cocktailsaus / stokbrood

Gourmet schotel

€ 18.00

Gourmet vlees / pasta tonijn / pasta paprika, tomaat, olijf / komkommersalade / tomaten salade /
geraspte wortel / aardappelsalade / fijne salade / verse cocktailsaus / stokbrood

Buffet €/persoon


Bourgondisch buffet
Gemarineerde spare ribs
Kippenvleugels
Drumsticks
Mini gehaktballetjes
Souvlakis
Gegrilde kipfilet
Spruitjes
Baby mais
Tomaat salade
Komkommersalade
Pasta met beenham
Aardappelsalade
Gemengde salade
Gebakken krieltjes in tijm
Sauzen en broodjes
Te bestellen vanaf 8 personen

€ 26.00

La Mer buffet
€ 36.00
Halve kreeft met kruiding
Langoustines
Scampi’s
Tomaat gevuld met grijze garnaal
Gebakken zalm op vel
Coquilles
Groene asperges
Bimi
Baby mais
Tomaat salade
Komkommer salade
Salade nicoise
Aardappelsalade
Pasta met grijze garnaaltjes
Sauzen en broodjes
Te bestellen vanaf 8 personen

Menu’s €/persoon
voo

rdeel van
Menu 1 
€ 43.00
€ 6.00
Rundstartaar met zwarte truffel
Vitello tonato
Boschampignonsoep
Gebakken hert, rode wijn saus, winterwortel, spruitjes, gestoofd peertje
en verse kroketten
Trio van chocolade
Aangepaste wijnen € 50.00
voordeel
va

n
Menu 2
€ 46.00
€ 6.00
Oesters Gillardeu + garnituur (3st)
Tonijncarpaccio, wasabimayonaise en garnituur
Kreeftensoep met garnaaltjes
Kabeljauw, licht mosterdsausje, korenasperges, bospeen, prei en verse kroketten
Hartengebakje
Aangepaste wijnen € 50.00

Hoe te bestellen?
Telefonisch : 012 / 45 15 67
E-mail : info@traiteurbakkerijbollen.be
(gelieve in de mail de volledige naam en telefoonnummer te vermelden)

• Bestellingen voor Kerstavond en Kerstmis dienen geplaatst te zijn
vóór zaterdag 18/12.
• Bestellingen voor Oudejaarsavond en Nieuwjaar dienen geplaats te zijn
vóór vrijdag 24/12.
• Bestellingen voor Kerstavond en Oudejaarsavond af te halen
tussen15:00 en 17:00 uur.
• Bestellingen voor Kerstmis af te halen
tussen 11:00 en 12:30 uur.
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