Geachte mevrouw, mijnheer
In bijlage stellen wij u graag onze kerst- en nieuwjaarsmenu voor. Om organisatorische redenen
kunnen we enkel een menu aanbieden tijdens de kerst- en de eindejaarsperiode.
De gerechten uit het menu zijn ook apart verkrijgbaar.
•
•
•
•
•
•
•
•

warme gerechten zijn ovenklaar
een eenvoudige handleiding wordt bij de gerechten meegeleverd
kwaliteit is onze garantie. Bestel daarom tijdig!
bestellen kan door het invulformulier door te mailen naar peter.de.munter1@telenet.be
we stellen het op prijs uw kerstbestelling te ontvangen tot 19 december 2022 en uw
eindejaarsbestelling tot 26 december 2022
gelieve vooraf te verwittigen indien personen met voedselintolerantie
contante betaling of met een creditkaart bij afhaling
al onze gerechten zijn inclusief 6% btw, kreeftenbereidingen en oesterbereidingen 21% btw

Afhaling gerechten:

op kerst- en oudejaarsavond van 14u30 tot 17u00
op kerst- en nieuwjaarsdag van 10u30 tot 11u30

Gesloten van:
26 december tot en met 30 december 2022,
Lege schotels kunnen teruggebracht worden vanaf dinsdag 27 december en 3 januari.
Met culinaire groeten
Peter De Munter
Culinair Art Events bvba

Gastronomie aan huis
Orde der “33” Meesterkoks van België
Compagnon de la Toque Blanche
Traiteurdienst aan huis voor alle feestelijkheden,
recepties, walking dinner, communies, tuinfeesten,
verzorgde meeneemgerechten op bestelling.
Peter De Munter – Gaversesteenweg 185 – 9820 Merelbeke
Tel. 09/230 64 88 – Gsm.0475/86 26 53 – Email peter.de.munter1@telenet.be
BTW BE 0864 888 919 – Belfius Bank BE07 0682 4653 9166
Sinds 25 mei 2018 is de GDPR-wetgeving van kracht, deze bepaalt de regels die bedrijven en overheden dienen te hanteren bij
Bezoek vrijblijvend onze website
de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Ook wij hechten belang aan uw privacy. Uw gegevens worden door ons enkel
gebruikt om u te informeren over wijzigingen in ons aanbod en door ons georganiseerde evenementen. Uw gegevens worden
nooit doorgegeven of doorverkocht aan derden. Mogen wij u in de toekomst op de hoogte houden? Dan moet u verder niets
ondernemen. Wenst u in de toekomst geen mailing meer te ontvangen, laat het ons weten

MENU KERST EN EINDEJAAR 2022-2023
Exquise aperitiefhapjes
Canadese kreeft (koud)
groene kruiden | zeetong | garnalen
Parfait van ganzenlever (koud)
mango | enoki
Ravioli (warm)
champignons | jus van girollen
XXXXX

Voorgerecht
Huisgerookte zalm
knolselder | appel | yoghurt | dille
of
Bouillabaisse
kabeljauwhaas | gebrande venkel | prei | mossel | handgepelde garnalen
XXXXX

Hoofdgerecht
Fazant
jus van boschampignons | butternut | witloof | peertje | veenbessen | aardappelkroketten
of
Hertenkalfrug
rodewijnsaus | butternut | witloof | peertje | veenbessen | gegratineerde aardappelen
(supplement € 7.00)
XXXXX

Nagerecht
Creatie “Framboos”
schuim van framboos | yuzu | amandel
Per bestelling vanaf 150 euro ontvang je 1 gratis fles cava.
Actie geldig bij bestellingen tussen 24 december 2022 en 2 januari 2023.

Prijs per persoon: € 58.00 (inclusief 6 % BTW, boter en brood)

Gerechten apart verkrijgbaar:
VOORGERECHTEN
Huisgerookte zalm | knolselder | appel | yoghurt | dille

€ 20.00 p.p.

Ravioli | boschampignons | jus van girolles

€ 20.00 p.p.
€ 24,00 p.p.*
€ 22.00 p.p.

Bouillabaisse | kabeljauwhaas | gebrande venkel | prei | mossel | handgepelde
garnalen
Vispannetje | zeetong | kabeljauw | Zeeuwse roem | scampi | fijne groenten
wittewijnsaus | hertoginnenaardappelen*

€ 24.00 p.p.
€ 28.00 p.p.*

HOOFDGERECHTEN
Fazant | jus van boschampignons | butternut | witloof | peertje | veenbessen |
aardappelkroketten

€ 23.00 p.p.

Hertenkalfrug | rodewijnsaus | butternut | witloof | peertje | veenbessen |
gegratineerde aardappelen

€ 30.00 p.p.

SOEPEN
Bisque van Canadese kreeft, geparfumeerd met armagnac

€ 18.00/ liter

Oosterse pompoensoep

€ 10.00/ liter

OESTERBEREIDINGEN (inclusief 21% BTW)
Zeeuwse platte oesters 00000
Koud (vers opengemaakt, citroen en oesterbrood)

€ 24.00/ 6 stuks

Creuse oesters
Met champagnesaus om te gratineren

€ 30.00/ 6 stuks

KREEFTENBEREIDINGEN (inclusief 21% BTW)
Halve Canadese kreeft (550 gram) “belle vue”

€ 28.00 p.p.

Halve Canadese kreeft (750 gram) “belle vue”

€ 32.00 p.p.

Halve Canadese kreeft (550 gram) met fijne groenten, Thaise rode curry en
fettuccine

€ 28.00 p.p.

Halve Canadese kreeft (750 gram) met fijne groenten, Thaise rode curry en
fettuccine

€ 32.00 p.p.

NAGERECHT
Creatie framboos | yuzu | amandel

Gerechten met een * kunnen als hoofdgerecht verkregen worden

€ 8.00 p.p.

