EXCLUSIVE DINNERS & CONCEPTS

't Keukentje

Feestmenu’s

’t Keukentje bvba, Heropbouwstraat 180a, 8800 Roeselare
info@tkeukentje.be – gsm: 0485/689.762

MENU KERST (tem 29/12) € 45/p

Tongfilet/ pompoencrème/ preisaus
Gevulde kalkoenfilet met boschampignons/ saus archiduc/ winterse groenten
Chocolade karamel avontuur

~
MENU EINDEJAAR (vf 30/12) € 48/p

Kabeljauw/ prei-venkel/ champagnesaus
Parelhoen suprême met boschampignons/ winterse groenten
Chocolade/ appel/ karamel

~
FEESTMENU

€ 55/p

Trio van fazant: pastei/ bitterbal/ consommé
Zeebaars/ courgette/ tomaat salsa
Filet Puur/ bordelaise saus/ winterse groenten
Pralinépassie

~
FIJNPROEVERSMENU

€ 60/p

Kreeftensoep met kreeftenvlees
Tarbot/ pancetta/ boschampignons/ Champagnesaus
Filet van hertenkalf/ grand Veneur/ winterse groenten
Witte chocolade met kers & framboos

WALKING DINNER WARM BUFFET € 68/p (vanaf 8 pers.)
2 koude/ 2 warme hapjes
2 voorgerechtjes: Rundscarpaccio/ Gemarineerde zalm
Soep van de visser
2 warme hoofdgerechten: Zeebaars/ tomatensalsa/ courgette en Waterzooi van
fazant
Bordje met 3 nagerechtjes

~
TRENDY TAFELEN/ FOODSHARING (vanaf 4 pers.)
Maak U keuze uit volgende gerechten per 4 personen
3 gerechten 36€/p
4 gerechten 42€/p
5 gerechten 48€/p

Koude gerechten
Oesters 3 stuks
Kort gebakken tonijn Griekse yoghurt
Foie gras/ vijgenchutney
Gravad lax/ gemarineerde venkel
Buratta/ tomaat
Carpaccio rund/truffelsaus
Warme gerechten
Waterzooi fazant
Stoofpot van varkenswangen
Bouillabaisse
Tongfilet pompoencrème
Zeebaars courgette/ tomatensalsa
Ragout van boschampignons
Dessert

8€ (zie à la carte)

~

Alle gerechten zijn voorzien van de nodige garnituur.
Koude gerechten zijn individueel. Elk heeft zijn eigen bordje.
Warme gerechten enkel op te warmen en in verschillende kommetjes
op tafel te zetten. Elk bedient zichzelf.

KOUD BUFFET VIS/VLEES €45/p (vanaf 8 pers)
tomaat garnaal
terrine vis
gerookte zalm
tongrolletje in kruidensaus
scampi met rode currysaus
gekookte zalm
eitje gevuld met krab
asperge ham
mini kippenboutje
gebakken rosbief
geroosterd varkensvlees
Parma met meloen
Met pasta, rijst en aardappelsla/ groentemix, salade en sausje

GERECHTEN à la Carte
FINGERFOOD €10 (4 pers.)
Italiaanse charcuterie – zoetzure tijgergarnaal – Italiaanse olijven en feta
FINGERFOOD MET TOAST €12 (4 pers.)
Tapenade tomaat – zalmmousse – tapenade pompoen geitenkaas
TAPASBORD €24 (4 pers.)
Olijven/ feta/ krabsalade/ rillette/ spiesje mozzarella/ Italiaanse charcuterie/
tapenade/ zalmmousse/ gemarineerde ansjovis
IDEAAL ALS STARTER BIJ U MENU €8/p
Trio van fazant: pastei/ bitterbal/ consommé
AMUSE FORMULE 2 KOUDE/ 2 WARME €10/p
Koude amuse:
Coquille/tomaat/ courgette
Blini/truffelroom/ parmaham
Warme amuse:
Karnemelkstoemp/ garnaal
Rouget/ wokgroentjes
KOUDE AMUSES

€ 2,50/st

Coquille/ tomaat/ courgette
Blini/ truffelroom/ Parma
Parel Foie gras/ appel
Couscous/ gerookte zalm
KOUDE AMUSES € 3/st
Oester/ vinaigrette
Kort gebakken tonijn/ soja mayonaise/ wakamé
King krab/ mozzarellacrème
Tartaar zeebaars/ selder komkommerjus

WARME AMUSES € 2,50/st
Coquille/ venkelmousseline
Karnemelkstoemp/ garnaal
Rouget/ wokgroentjes
Scampi/ anijslikeur
WARME AMUSES € 3/st
Warme oester champagnesaus
Langoustine saffraan saus
Gebakken ganzenlever/ pompoen
Kalfszwezerik/ mosterdsaus
FEESTELIJKE SOEPEN (per liter)
Romige tomatensoep
Consommé fazant
Bisque kreeft met kreeftenvlees

€6
€9
€ 24

KOUDE VOORGERECHTEN
Carpaccio rund/ truffelmayonaise/ parmezaan
Terrine ganzenlever
Gravad lax/ fregola /gemarineerde venkel
Tartaar zeebaars/ gerookte tonijn/ coquille

€ 16/p
€ 22/p
€ 20/p
€ 22/p

WARME VOORGERECHTEN
Tongfilet/ pompoencrème/preisaus
Zeebaars/ courgette slierten/tomaatsalsa
Tarbot pancetta/ boschampignon/ Champagnesaus

€ 20/p
€ 23/p
€ 26/p

HOOFDGERECHTEN
Vlees:
Gevulde kalkoenfilet/ met boschampignons/saus archiduc
Suprême van parelhoen/ wintergroenten/ romige saus
Filet puur/ bordelaise saus / wintergroenten
Filet van hertenkalf/ Grand Veneur/ wintergroenten

€ 25/p
€ 27/p
€ 30/p
€ 34/p

Vis:
Tarbot pancetta/ boschampignons/Champagnesaus
Bouillabaisse met 5 soorten rouget/ griet/ langoustine/ mossel/ lotte

€ 35/p
€ 35/p

NAGERECHTEN
Chocolade & karamel avontuur
Pralinépassie
Witte chocolade met kers & framboos
3 tal nagerechtjes: cheesecake limoncello/chocomousse/tiramisu speculaas

€ 8/p
€ 8/p
€ 8/p
€ 12/p

VOOR DE KINDEREN
3 warme hapjes ( pizza, kroketje, kippenboutje)
Tomatensoep met balletjes
Kaaskroket ( 2 stuks) met groentjes
Vol au vent hoeve kip
Visschoteltje/ zalm/ tong/ scampi
Chocomousse

€ 7/p
€ 3/p
€ 8/p
€ 12/p
€ 15/p
€ 5/p

LACTOSE-GLUTENVRIJ- VEGETARISCH
Assortiment van 3 koude amuses veggie
Ragout van boschampignons
Gebakken tarbot/ boschampignon/ champagnesaus
Filet van hert/ wintergroenten

Alle hoofdgerechten zijn voorzien van:
•  
•  
•  
•  
•  

winterse groentjes (wortel, boontjes, Shi Take, raapjes)
gebakken witloof
knolselderpuree
gratin aardappel
mini kroket (op aanvraag)

Kreeft en kaviaar op aanvraag

€ 8/p
€ 18/p
€ 35/p
€ 34/p

BESTELLINGEN
Alle gerechten dienen minimum per 2 personen te worden besteld
Bestel tijdig... Bestellingen worden opgenomen t.e.m.
KERST: 19/12/2019
NIEUWJAAR: 26/12/2019
Gelieve enkel te bestellen via website (www.tkeukentje.be)
of mail: info@tkeukentje.be
Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een factuur, deze dient betaald te
worden met vermelding van bestelnummer/ familienaam
€ 50 waarborg ter plaatse te betalen, deze krijgt u terug bij het tijdig terugbrengen
van uw leeggoed.

AFHAALMONENTEN
KERSTAVOND: 24/12/2019 tussen 11u en 15u
KERSTDAG: 25/12/2019 tussen 9u30 en 11u30
OUDEJAARSAVOND: 31/12/2019 tussen 11u en 15u
NIEUWJAARSDAG: 01/01/2020 tussen 9u30 en 11u30

BETALING
Ter plaatse is enkel contante betaling mogelijk ( geen bank- en/ of betaalkaart)
Vooraf via overschrijving op rekening KBC BE 08 7380 1387 0113

