Godshuislaan 45 - 8800 Roeselare
T. 051 250 158
www.nicoenkatrien.be
Bestel online
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KOUDE SCHOTELS - BUFFETJES

KOUDE SCHOTELS (vanaf 2 p.)
KOUD BUFFET (vanaf 6 p.)
TAPASSCHOTEL DE LUXE

ITALIAANS BUFFET

Waar we als gastheer en gastvrouw kunnen meegenieten van ons bezoek.
Voor iedereen lekker, geen werk, enkel genieten.
Met een goed wit-rood- rosé wijntje

TAPASSCHOTEL DE LUXE
apero 13,75/p.p.
volle maaltijd 22,50/p.p.
Een rijk gevulde schotel met seizoensgebonden
hapjes (glaasjes, schaaltjes, macaron foie, fruitbrochet, ...laat u verrassen
(Het verschil tussen apero en volle maaltijd is het
aantal hapjes, er zijn meer verrassingen)

Aperitiefplank klein - groot

een ideale entré, een lichte aperitiefschotel
met fijne charcuterie - kaasjes - rilette tapenade - dipgroenten

klein €29,50
groot €52

€25,50/p.p.

- vitello tonato
- gerookte zalm met fijngesnipperde ajuintjes
- Parma met meloen
- tomaat mozarella
- runscarpaccio
- kipcarpaccio
- pastrami, tomaat, mozarella
- olijf-zongedroogd tomaat- Ansjovis (anti- tapa)
- pastasalade
- Scampi /mozarella salade

smakelijk!

We zijn er nu meer dan ooit allemaal
eensgezinds over.
We hebben leren genieten van thuis zijn,
het geluk thuis zoeken..
Maar we missen het samenzijn met
vrienden en familie.

- pastrami
- frisse parmasalade
- frisse scampisalade
- gepocheerde zalm
- gerookte zalm en gerookte heilbot
- gevuld eitje
- frisse lenterolletjes
- gerookte forelfilet
- tomaat mozarella

KOUDE SCHOTEL 1

BIJ ALLE KOUDE SCHOTELS EN KOUD BUFFETJES
ZIJN GROENTEN, SAUSJES EN
AARDAPPELSALADE INBEGREPEN

KOUDE SCHOTEL 2

€19,50/p.p.

- gerookte zalm
- Italiaanse salami
- half tomaatje grijze garnaaltjes
- Parma ham met meloen
- varkensgebraad en rosbief
- kippenroulade met tuinkruiden
- beenham met asperges

smakelijk!

smakelijk!

€19,50/p.p.

- gerookte zalm
- gerookte heilbot
-beenham met asperges
-half tomaatje met grijze garnaaltjes
-gevulde eitje met seizoensalade
-varkensgebraad en rosbief
-ardeense filet

smakelijk!

KOUDE SCHOTEL 3		
€16,50/p.p.
- gerookte boerenham
- fijnkostsalami
- half tomaatje met grijze garnaaltjes
- beenham mat asperges
- varkensgebraad en rosbief
- gevuld eitje met tonijn
- kippenroulade met tuinkruiden

smakelijk!
KOUD BUFFET “CLASSIC”
- gerookte zalm
- heilbot
- gepocheerde zalm “Belle vue”
- half tomaatje grijze garnaaltjes
- varkensgebraad en rosbief
- beenham met asperges
- filet d’ardenne
- pure kippefilet
- Parma met meloen
- Italiaanse salami
- gevuld eitje op Bretoense wijze
- pastrami
- tomaat mozarella
- langoustines

€27,95/p.p.

LENTE BUFFET

€26,95/p.p.

- Gebakken kippeboutjes
- gebakken varkensgebraad en rosbief
- bordje dungesneden Serrano ham
- beenham met asperges
- Parma met meloen
- half tomaatje grijze garnaaltjes
- gevuld eitje met tonijn
- gemarineerde zalmfilet met kruiden
- gerookte zalm en gerookte heilbot
- Hollandse maatjes
-Gerookte forelfilet
- lentepastei

smakelijk!

FEESTBUFFET

€29,95/p.p.

- Huisgemaakte foie gras met ardeense uien konfijt
- carpaccio van vers rundsfilet met rucola en
parmezaanse kaas
- half tomaatje met grijze garnaaltjes
- beenham met asperges
- gebakken wit-blauw

smakelijk!

