
Eindejaarsfolder 2016
Meulebekestraat 72 8770 Ingelmunster 

TEL. 051 31 05 85 FAX. 051 31 05 35 
MAIL info@johanenkaat.be
WEB www.johanenkaat.be

maandag tot woensdag         7:30 - 18:30
donderdag                                gesloten 
vrjdag tot zaterdag                 7:30 - 18:30
zondag                                       7:30 - 12:30

Wj vragen u vriendeljk om de bestelling voor Kerstavond en Kerstmis door te geven voor 21/12/2016, voor Oudejaars-
avond en Nieuwjaar voor 28/12/2016. De winkel is op Kerstmis en Nieuwjaar enkel open voor afhaling en dit van 10:30 tot 
11:30.

Openingsuren tjdens de feestdagen
23/12/2016                        8:00 - 12:00
24/12/2016                        8:00 - 16:30
26/12/2016                        8:00 - 12:00
30/12/2016                        8:00 - 12:00 
31/12/2016                        8:00 - 16:30
02/01/2017                        8:00 - 12:00

Wij wensen jullie alvast een gezond en gelukkig 2017 !!!!!!!!!!!!!!

Alle prjzen uit voorgaande folders en website zjn niet meer geldig. Wj houden ons het recht om bj eventuele prjsstjgingen onze prjzen aan te passen.



Aperitieven en Wijnen
 
Wj hebben lekkere Prosecco’s en aangepaste wjnen om uw feesttafel compleet te maken!

Aperitiefhapjes en schotels
 
Mini-bouchée gevuld met vol au vent         €2.00/st
Mini-bouchée gevuld met grjze garnalen       €2.00/st
Lepeltje met scampi van de chef        €2.00/st
Gekruide kippenvleugeltjes         €1.00/st
Kaas- en garnaalrolletjes         €1.50/st
Aperitiefschotel          €9.95/pp
Assortiment van warme hapjes (20stuks)       €28.80/doosje
Carpaccio met zalm          €2.50/st
Carpaccio met rundsvlees en parmesan       €2.30/st
Gerookte zalm en garnituur         €2.50/st
  

Eindejaarsmenu

Garnalencocktail en garnituur
Feesteljke orloffgebraad met warme groentengarnituur en kroketjes 

        Duo van chocolademousse 
    

€24.90/pp



Soepen
Tomatencrèmesoep            €5.00/l
Aspergesoep             €5.00/l
Wortelcrèmesoep            €3.50/l
Witloofsoep             €5.00/l
Tomatensoep met balletjes (kids)          €3.50/l

 Voorgerechten
 
Koude voorgerechten
Carpaccio van zalm            €9.00/pp
Carpaccio van rundsvlees           €8.00/pp
Gerookte zalm en garnituur           €8.50/pp

Warme voorgerechten 
Vispannetje             €9.00/pp
Sint-Jacobsschelp            €9.20/pp
Tongrolletjes met grjze garnalen en bladerdeeghapje        €9.50/pp

Voor de echte kookfanaten onder ons
 
Rundsvlees (wit-blauw), varkensvlees (Bras), Varkenswangetjes, Kalfsvlees, Hertenkalfilet, 
Hertenstoofvlees, Lamskroontjes, Paralhoenilet, Fazant, Eendeborstilet, Piepkuikentjes, duifjes, ...

Gerijpt vlees
Simmental (Oostenrjk)
Limousin (Frankrjk)
 Dagdagelijkse gerechten
 
Vol au vent
Bereid stoofvlees
Rundstong in madeirasaus
Orloffgebraad
Scampi’s van de chef
Fjn gestoomde zalm met witte wjnsaus
Kalkoengebraad met roze pepersaus



Hoofdgerechten
 
Kalkoengebraad met roze perpersaus        €13.00/pp
Varkenshaasje met champignon- of perpersaus       €15.20/pp
Orloffgebraad met champignonsaus        €15.20/pp
Hertekalftournedos met garnituur        €17.00/pp
Kalkoenhaasje met gerookte ham en portosaus en/of witte wjnsaus    €15.00/pp
Stoofpotje van varkenswangetjes        €16.20/pp
Gebakken eendeborstilet met garnituur       €15.45/pp

deze hoofdgerechten worden vergezeld van groentjes en aardappeltjes en/of kroketten, gratin. Sauzen
 
Peperroomsaus, champignonroomsaus, béarnaisesaus, provençaalse saus, 
roze pepersaus en witte wjnsaus        €12.45/liter
          

Visschotel
 
Topschotel met: tomaat met grjze garnalen, gerookte zalm en heilbot, scampi’s, praline van tongrol, 
gerookte makreelilet, krab en tonjn van het huis.

Dit alles gegarneerd met groentjes,aardappeltjes in vinaigrette of frietjes en drie diverse 
huisgemaakte sausjes.            €24.50/pp

 Verrassingsbrood
Witte - bruine broodjes belegd met: 
diverse soorten vlees- en/of vis, kaas, vegetarischh, sla, een schjfje tomaat en garnituur (fruit naargelang het seizoen)   €1.35/st

 Kaasplanken van het huis 
Assortiment van gerjpte kazen met fruit, nootjes en bjpassende broodjes     €16.00/pp 



Garnituren
 
Verse kroketten           €0.25/st
Aardappelpuree           €2.20/potje
Knolselderpuree          €8.50/kg
Gebakken en gekruide krielaardappeltjes       €7.20/kg
Verse frietjes           €2.45/kg
Gratinaardappelen          €8.50/kg
Gevulde aardappel met spek en kruidenboter                        €2.95/st

Groentekransje
 
Gekarameliseerde worteltjes         €1.50/pp
Boontjes omwikkeld met spekjasje        €1.00/st
Gebakken witloofstronkjes         €1.00/st
Babypeertjes met rode wjn         €1.00/st
Appeltjes gevuld met veenbessen        €1.80/st

Vlees- en visschotel 
Vlees: natuurham van het Brasvarken met asperges, rauwe ham met meloen, pancetta, pasteitje van het huis met konijt, 
eitje met huisgemaakte mousse
Vis: zacht gestoomde zalmilet, gerookte zalm, tomaat gevuld met grjze garnalen, tongrolletje, schelpje met krab 

Dit alles gepresenteerd met groentenassortiment, sausjes, 
krielaardappeltjes in vinaigrette en/of frietjes       €22.4/pp 

 Vleesschotel
 
Bourgondische schotel mooi gegarneerd met: gebakken rosbief, natuurham met asperges, gerookte ham,
tomaat opgevuld met salade maison (vleessalade), Italiaanse salami, paté van het huis en gekruide - gebakken kippenboutjes.

Dit alles gegarneerd met groentjes,aardappeltjes in vinaigrette of frietjes en drie diverse 
huisgemaakte sausjes.          €16.80/pp 



Desserts
 
Chocolademousse          €3.50/tulpje
Witte chocolademousse met mango en passievrucht      €4.95/tulpje
Verse fruitsalade          €2.80/pp

Teppanyaki 
Schotel gepresenteerd met vlees en vis, groentjes, aardappeltjes en/of frietjes met bjhorende sausjes
Vlees: biefstukje, schapekotelet, chipolata, kalkoenhaasje, varkenhaasje Vis: verse zalm, coquille, scampi’s  €19.5/pp

   Breughelschotel
 
Diverse soorten huisgemaakte charcuterie: droge worstjes, hoofdvlees, ovenspek, grillworstjes, mosterdspek, salami, 
beenham, gerookte ham, gebakken kippeboutjes, rillette (brasvarken).   

Dit alles gepresenteerd met groentenassortiment, sauzen en aardappeltjes in de schil  €17.00/pp 
  

Gourmet 
Groot assortiment van diverse vleessoorten
biefstuk, schapekotelet, eitje met spek, chipolata, kaashamburger, kalkoenstukje, witte pens met spek, orloffrolade, verkenshaasje  
 
Gourmet met sausjes            €11.0/pp 
Gourmet met groentenassortiment en sausjes         €15.0/pp

 Fondue 
Groot assortiment 1ste keus
rundsvlees, varkens- en kippenvlees, balletjes en grillworstjes, ardeens gebraad, kalkoenvlees

Fondue met sausjes            €11.0/pp 
Fondue met groentenassortiment en sausjes         €15.0/pp 
   


