EINDEJAARSAANBOD
TRAITEUR
AFHAAL 2021-22

TAPA’S

bordje pata negra bellota iberico / looktoast
gepaneerde nobashi garnaal / zoetzure saus (6st.)

€ 16
€9

Libanese balletjes / hangop / citrus (12st.)

€ 12

groot bouquet garnalen / cocktailsaus (6st.)

€ 12

huisgemaakte pastei van bosduif / compote van ui / toast € 12

VOORGERECHTEN
OM IN DE SFEER TE KOMEN
crème van butternut pompoen /

€ 12

gerookte eendenborst (1l)
Zeeuwse oester (6 st. geopend)

€ 18

platte oester (6 st. geopend)

€ 20

open ravioli van krab en scampi / basilicum

€ 18

huisgemaakte pastei van bosduif / chutney’s / toast

€ 17

carpaccio van hert / crème van fijne kruiden /

€ 18

walnoten / witloof

HOOFDGERECHTEN
UIT DE ZEE
authenthieke Gentse waterzooi

€ 32

verkozen tot beste Woaterzuije van vis “De Geiwene Foersjet” Gent

paling in het groen

€ 34

verse kruiden / handgesneden frietjes

VAN HET LAND
hertfilet

€ 30

winterse groentjes / eendenlever / poivradesaus

gebakken fazantfilet en zijn wildgarnituur*

€ 28

stoofpotje van hert*

€ 24

* peertje in de rode wijn, savooi, witloof, knolselder / aardappelkroket

DESSERT
OM HEERLIJK MEE AF TE SLUITEN
Poperingse mazarinetaart*

€ 10

* vanille-ijs zelf te voorzien

panna cotta van witte chocolade

€ 10

rood fruit / crumble van citrus

Moelleux van bittere chocolade
rood fruit / crumble van chocolade

€ 14

KERSTMENU
enkel te verkrijgen
in de week van Kerstdag

SNOEKBAARSFILET
crème van aardpeer / jonge spinazie / Noordzeegarnaal

ROULADE VAN KALKOEN
winterse groenten / peertje in de rode wijn / fines champagne / kroketjes

FONKELEND KERSTGEBAK MET CHOCOLADE
praliné / gezouten caramel / rood fruit

- menu aan €44 p.p. -

EINDEJAARSMENU
enkel te verkrijgen
in de week van Nieuwjaar

CEVICHE VAN KABELJAUW
crème van advocado / quinoa / tuinradijs / citrus

CRÈME VAN BUTTERNUT POMPOEN
gerookte eendenborst / pompoenpit

HERTFILET
Crème van knolselder / boschampignon / andijvie
peertje in de witte wijn / poivradesaus

HELEMAAL CHOCOLADE 2022
zandeeg / hazelnoot / caramel

- menu aan €80 p.p. -

KREEFTENTAFEL
Geniet samen met je familie of vrienden
van deze aparte kreeftenbeleving!
WIJ SERVEREN
1 Volledige Canadese “Clearwater” kreeft
650 gr. per persoon

4 verschillende koude sauzen
mayonaise, cocktail, tartaar, chilli

4 verschillende warme sauzen
curry, paprika, look, tomaat

side dishes
brood, gebakken rijst,...

- kreeftenbeleving aan €85 p.p. -

KREEFTGERECHTEN

Canadese kreeft “belle vue”

€ 64

sla / hoeve-eitje / cocktail / mayonaise

Canadese kreeft met curry

€ 68

katenspek / champignon

Canadese kreeft “stroganoff”

€ 68

paprika / vodka

Canadese kreeft à la plancha
tartaarsaus / rucola

Al onze kreeftgerechten worden geserveerd met gebakken rijst

€ 65

BUBBELS
Crémant de Bourgogne “Blanc de Blancs”

€29

André Delorme
Chardonnay
Champagne de Castelnau “Brut Réserve”

€49

Reims
Pinot noir / Chardonnay / Pinot Meunier

WITTE WIJN
Sancerre “Cuvée Florès”

€28

Vincent Pinard 2019
Sauvignon blanc
Domaine Des Aspes

€25

“La Mouline’ Languedoc
Viognier
Rully “En Varot-Vieilles Vignes

€30

Domaine Four-Bassot 2018
Chardonnay

RODE WIJN
Cotes Du Rhône “Terroir de Bramarel”

€25

Gilles Robin 2018
Grenache / Syrah
Le Lys De Chateau Pradeaux

€39

Bandol Provence 2015
Mourvèdre
Crozes-Hermitage “Albéric Bouvet”
Gilles Robin 2018
Syrah

€38

BESTELLEN
per mail: info@de-raadkamer.be
telefonisch: 09 233 68 49
Gelieve uw bestelling voor Kerst en Nieuwjaar
ten laatste 2 dagen op voorhand door te geven.

AFHALEN (2 LOCATIES)
GENT
Nederkouter 3
parking mogelijk tegenover restaurant
MARIAKERKE
Vijverstraat 16a

DATA AFHALINGEN
VOOR KERST
vrijdag 24 december van 11u tot 16u
VOOR NIEUWJAAR
vrijdag 31 december van 11u tot 16u

Al onze gerechten zijn voorzien
van uitleg en bereidingstijden.

