
EINDEJAARSAANBOD TRAITEUR
AFHAAL 2022-23

TAPA’STAPA’S

bordje pata negra bellota iberico / looktoast  € 20 

kroketjes duroc d’olive / Gentse mosterdmayonaise  € 18 

rilette van eend / toast  € 8 

garnaalbolletje (6st.)  € 12

VOORGERECHTENVOORGERECHTEN

OM IN DE SFEER TE KOMEN

cappuccino van kreeft  € 12 

Zeeuwse oester (6st. geopend)  € 18 

platte oester (6st. geopend)  € 20 

open ravioli van krab en scampi / basilicum  € 20 

vispannetje met Noordzeevis  € 26 

“huisgemaakte” terrine van ganzenlever / chutney / brioche  € 26  

carpaccio van hert / crème van fijne kruiden / walnoten / witloof  € 20



HOOFDGERECHTENHOOFDGERECHTEN

UIT DE ZEE

authenthieke Gentse waterzooi  € 38 

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

Noordzeetong à l’Ostendaise / pommes duchesse  € 40

VAN HET LAND

hertfilet / winterse groentjes / eendenlever / poivradesaus  € 36 

stoofpotje van hert / boschampignon / witloof / kroket  € 30 

gebakken fazantfilet en zijn wildgarnituur “klassiek”  € 34 

vol-au-vent van fazant / bladerdeegje / salade van witloof / kroket  € 28 

kalkoenfilet “fines champagne” / peertje in de rode wijn / kroket  € 26

KREEFTGERECHTEN

Canadese kreeft “belle vue”/ sla / hoeve-eitje / cocktail / mayonaise  € 68 

Canadese kreeft met curry / katenspek / champignon  € 74 

Canadese kreeft “stroganoff” / paprika / vodka  € 74 

Canadese kreeft à la plancha / tartaarsaus / rucola  € 72

Voor de kreeftenliefhebbers, laat jullie verrassen! 

Volledige kreeft op zes verschillende manieren bereidt  € 85 p.p.

DESSERTDESSERT

Poperingse Mazarinetaart*  € 10 

*vanille-ijs zelf te voorzien

moelleux van bittere chocolade  € 14 

rood fruit /  granola

chocolade / karamel / rood fruit  € 12

selectie fijne kazen “Affineurs Van Tricht”  € 18 

chutney / gember notenbrood



 FEESTMENU 

NOORDZEE VISPANNETJE 

allerei lekkers uit onze zee

KALKOENFILET 

winterse groenten / peertje in de rode wijn / fines champagne

CHOCOLADE / KARAMEL / ROOD FRUIT 

of  

SELECTIE FIJNE KAZEN AFFINEURS VAN TRICHT* 

*supplement € 8

- menu aan € 54 p.p. -

 WIJNTIP 

WITTE WIJN

Château Beaubois “Elegance” 2021 Côstieres-de-Nîmes € 33                                                   

Roussanne / Marsanne

RODE WIJN

Château Beaubois “Elegance” Côstieres-de-Nîmes 2019 € 35 

Grenache / Syrah

Te verkrijgen op Kerst en Nieuwjaar



 BESTELLEN EN AFHALEN 

per mail: info@de-raadkamer.be 

telefonisch: 09 233 68 49

Afhalen is mogelijk in Gent of Mariakerke. 

 Gelieve uw bestelling voor Kerst en Nieuwjaar  

ten laatste 2 dagen op voorhand door te geven.

GENT 

Nederkouter 3 

parking mogelijk tegenover restaurant

MARIAKERKE 

Vijverstraat 16a

 DATA AFHALINGEN 

Kerstdag 

Zaterdag 24 december van 11 tot 16 uur

Nieuwjaar 

Zaterdag 31 december van 11 tot 16 uur

Al onze gerechten zijn voorzien

van uitleg en bereidingstijden.


