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TRAITEUR - AFHAAL 2019-20



TAPA’STAPA’S

Rillette van eend met toast   € 2,50

Mascarpone met zongedroogde tomaten  € 2,00

Kaasstaafje van Oud Brugge kaas (3 stuks)   € 1,00

HAPJESHAPJES

Oester Gillardeau nr3  € 3,00

Tartaar van tomaat met handgepelde grijze  € 2,00

garnalen en basilicum   

Kortgebakken tonijn met wasabidressing € 3,00

en komkommer

Tartaar van tonijn en ganzenlever,   € 3,00

krokantje van parmesan

Garnaalbolletje  € 1,00

Scampi fritti met panko en tartaarsaus  € 2,00

Bladerdeegje met kalfszwezerik € 2,50

en boschampignons   

Brioche met terrine van ganzenlever € 3,00

en vijgenchutney 

SOEPENSOEPEN

Cappuccino van kreeft (0,5 liter)  € 8,00

Vélouté van flespompoen en petoncles (0,5 liter)  € 5,00



VOORGERECHTEN (koud)VOORGERECHTEN (koud)

Fines de claires (6 stuks geopend)  € 18,00

Platte oester (6 stuks geopend)  € 20,00

Huisgerookte zalm met toast en zijn garnituur  € 16,00

Carpaccio van vlaamse coquilles met pimente  € 18,00

d’espilette en citrus  

Tartaar van tonijn en ganzenlever met krokantje € 24,00

van parmesan en basilicumolie    

Kortgebakken tonijn met sesam, salsa van     € 22,00

komkommer en wakamé

Terrine van ganzenlever,   € 20,00

compote van ajuin en gembernoot

Pastei van bosduif met chutney  € 14,00

van kweepeer en toast

Carpaccio van hert met knolselder en balsamico  € 16,00

VOORGERECHTEN (warm)VOORGERECHTEN (warm)

Open ravioli van krab en scampi  € 16,00

met basilicumsaus

Gegratineerde vischelp  € 20,00

met noordzeevis en coquilles

Kingkrab met fijne kruidenboter en linguine  € 38,00

Feuilleté van kalfszwezerik en boschampignons  € 22,00



KREEFTGERECHTENKREEFTGERECHTEN

Canadese kreeft van 750 gram

½ kreeft als voorgerecht (enkel per 2 personen)

of 1/1 als hoofdgerecht

Kreeft “belle vue“  € 56,00

Waterzooi van kreeft met natuuraardappel  € 62,00

Kreeft in mantelpakje met coquilles    € 68,00

en Parijse champignons

Kreeft met paprika en vodka  € 62,00

Kreeft met curry, katenspek en basilicum  € 62,00

Al onze kreeften worden geserveerd met aardappelmousseline.

HOOFDGERECHTEN VISHOOFDGERECHTEN VIS

Bouillabaise van Noordzeevis met rouille en toast  € 26,00

Tongrolletjes op Oostendse wijze  € 30,00

Authentieke “Gentse waterzooi”  € 26,00

Paling in het groen  € 30,00

HOOFDGERECHTEN VLEES EN WILDHOOFDGERECHTEN VLEES EN WILD

Fazant Brabaçonne met fines champagne  € 24,00

Stoofpotje van hert  € 23,00

Hazenrug “Harlekijn“  € 30,00

Kalkoenfilet met fines champagne  € 18,00

Gevulde kwartel met truffel en ganzenlever € 26,00

Al onze vleesgerechten worden geserveerd met 4 verschillende 

garnituren

(wildemanpeer in rode wijn en veenbessen, crème van knolselder, 

savooi, witloof en huisgemaakte aardappelkroketten)



DESSERTSDESSERTS

Ijsgekoelde sabayon met rood fruit en 

crumble van amaretti

€ 12,00

Tarte Tatin met gezouten karamel en boskoop 

€ 8,00

Poperingse mazarinnetaart 

€ 8,00  

Assortiment kazen Van Tricht en Zoon (5 stuks) 

 € 12,00



BUBBELSBUBBELS

Crémant de Bourgogne “Blanc de Blanc”   € 25,00

André Delorme

Chardonnay

WITTE WIJNWITTE WIJN

“La Mouline” Domaine des aspes, € 20,00

Languedoc 2018

Viognier

Château Mazerolle,   € 15,00

Bordeaux 2018

Sauvignon Blanc

Chablis “Terroir de la Chapelle”   € 34,00
Patrick Piuze 2018

Chardonnay

RODE WIJNRODE WIJN

Terroir de Bramarel, Gilles Robin  € 18,00

Cotes Du Rhone 2018

Grenache / Syrah

Château Mazerolle supérieur  € 17,00

Bordeaux 2016

Merlot / Cabernet sauvignon / Cabernet franc

Le Lys de Château Pradeaux, Bandol,    € 36,00

Provence 2011 (Topper bij wild)

Mourvèdre



BESTELLEN / AFHALEN / LEVERINGBESTELLEN / AFHALEN / LEVERING

Voor KerstdagVoor Kerstdag: 

Bestellen tot 21 december

Afhaal is mogelijk op 24 december vanaf 11 tot 14 uur 

voor kerstavond en kerstdag.

Levering aan huis is ook mogelijk.

Tarieven en voorwaarden op aanvraag.

/

Voor nieuwjaar: Voor nieuwjaar: 

Bestellen tot 28 december

Afhaal voor oudejaar en nieuwjaar op 31 december 

tussen 11 en 14 uur.



DE RAADKAMER

NEDERKOUTER 3, 9000 GENT

09 233 68 49

WWW.DE-RAADKAMER.BE

INFO@DE-RAADKAMER.BE


