
 

 

 

 
Brussel, 08 november 2022 

Geachte Klanten,  

 

Gelieve hierna onze voorstellen te vinden voor de Eindejaarsfeesten 2022. 

Alle schotels kunnen afzonderlijk besteld worden en zijn klaar om op te warmen (indien nodig). 

  

De vermelde prijzen zijn per persoon en per schotel.  

 

Voorgerechten : 

Koud :  - Duo van Wildpastei met aangepaste garnituur     € 10,00 

- Javanais van Eendenlever en Gerookte Ham, Gemengd Slaatje, Brioche € 13,50 

 - Lauw Slaatje van Kwartelfilets met Truffelolie    € 12,00  

 - Lauw Slaatje Kwartelfilets met Truffelolie + extra Eendenlever  € 16,00  

 

Warm : - Scampi (6 stuks) met Kreeftensaus, Rijsttimbaal    € 13,00 

- Sint-Jacoboesters met Spinazie en sausje van Witkap Monnikbier  € 15,00 

 

Soep :  - Roomsoep van Bospaddenstoelen       €   5,00 

 - Witloofroomsoep met Grijze Garnalen       €   5,00 

 

Hoofdgerechten : 

- Kabeljauwhaasje met Spek omwikkeld, Linzencrème, Oesterzwammen,   

Krielaardappelen       € 19,00 

- Filet van Mechelse Koekoek met Korstje van Cacao, Mousseline van Knolselder, 

 Duo van Wortelen, Sinaasappelsausje, Gratin van Aardpeer en Pastinaak € 19,00 

- Everzwijnfilet met Korstje van Noten, Roomsausje en Garnituur van Winterse  

groenten, Dauphine-aardappelen     € 21,00 

- Hertenfilet “Grand Veneur”, Appel met Veenbessen, Gestoofd Witloofstronkje  

  en Aardappelgratin       € 23,00 

 

Alle hoofdgerechten worden geleverd met aangepaste bijgerechten en seizoensgroenten, indien niet 

gespecifieerd.  

 

Desserten :  

- Macaron met Gezouten Botercaramel      € 7,00 

- Chocoladebol met Vloeibare kern      € 7,00 

- Cilindertje van Rode vruchten en Plattekaas     € 7,00 

- Kerststronk of Nieuwjaarsgebak      € 7,00 

 

Bestellingen voor 24 of 25 december dienen uiterlijk op maandagmiddag 19/12 doorgegeven worden. 

Bestellingen voor 31 december of 01 januari moeten wij uiterlijk op maandagmiddag 26/12 kennen. 

Gelieve al uw bestellingen liefst per mail door te geven of persoonlijk te komen bestellen in onze 

kantoren en het voorschot te betalen met mededeling “naam + datum en plaats afhaling” 

 

Afhalen is opnieuw mogelijk op diverse plaatsen, volgens afspraak te maken bij de bestelling. 

 

Een voorschot van 50 % zal gevraagd worden bij de bestelling, te storten op onze rekening  

BE60 7341 0326 2670. Uw bestelling wordt pas definitief bij ontvangst van dit voorschot.  

Saldo uiterlijk te betalen bij ophaling. Waarvoor dank. 

  

Met vriendelijke groeten 

Voor Trait-Event bv 

Guy & Stefan Coppey 


