KAASPLANKEN VAN HET HUIS

BUFFETTEN
Deze buffetten worden allemaal voorzien van
groenten, sauzen en aardappeltjes in vinaigrette
en/of frietjes.

€17.00/pp
300 gr./pp

VOOR DE ECHTE KOOKFANATEN ONDER ONS

VLEES- EN VISSCHOTEL

Vis:
tomaatgarnaal, gestoomde zalm, tongscharrolletje,
scampi, gerookte zalm & heilbot, gerookte forelﬁlet &
makreel.
Vlees:
hamrolletje met asperge, kippenwit, parmaham,
vleesbrood, champignonworst, rosbief, salami en
gerookte bacon.
€22.80/pp

VLEESSCHOTEL
Tomaat gevuld met vleessalade, grillworst, hamrolletje
met asperge, gerookte ham, parmaham, kippenwit,
champignonworst, vleesbrood, rosbief, gerookte bacon,
salami, gebakken kippenbout, huispastei, kippenwit
met kruiden, ﬁlet d’Anvers & buikspek
€17.20/pp

VISSCHOTEL

Rundsvlees (wit-blauw), varkensvlees (Bras), varkens-

Vol au vent, bereid stoofvlees, rundstong in

met pepersaus
Noteer hier uw bestelling:

.....................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

VERRASSINGSBROOD
Witte-bruine broodjes belegd met:
diverse soorten vlees- en/of vis, kaas, vegetarisch, sla,
een schĳfje tomaat en garnituur (seizoensfruit)

Wij wensen u een culinair
en een voorspoedig
2020

Normale openingsuren:
€1.45/st

’t Saffraantje
SLAGERĲ

TRAITEUR

Meulebekestraat 72 - 8770 Ingelmunster
051 31 05 85 - info@johanenkaat.be
www.johanenkaat.be - volg ons op facebook

.....................................................................................................................................

Tomaatgarnaal, gestoomde zalm, tongscharrol,
gebakken kabeljauw & sint-jacobsvrucht, gamba, scampi,
gerookte zalm & heilbot, gerookte forel & paling,
makreel, krabsalade.
€26.00/pp

Fees older

Maandag tot vrĳdag: 7.30 tot 18.30 uur
Zaterdag: 7.30 tot 18.00 uur
Zondag: 7.30 tot 12.00 uur

Prĳzen en aanbod uit onze vorige folders zĳn niet meer geldig.
Wĳ behouden ons het recht om de opgegeven prĳzen te wĳzigen
mochten de marktomstandigheden zelf wĳzigen.

Openingsuren tĳdens de feestdagen
Zaterdag 21/12 7.30 -17.00 u.
Zondag
22/12 7.30 -12.00 u.
Maandag 23/12 7.30 -12.00 u.
Dinsdag
24/12 8.00 -16.00 u.
afhalen van bestellingen van 10.30 tot 16 u.
Woensdag 25/12 10.00 -12.00 u.
(enkel afhalen van bestellingen)
Donderdag 26/12 gesloten
Terugbrengen van leeggoed Kerstmis
op vrĳdag 27/12 tussen 8.00 en 10 u.
Zaterdag 28/12 7.30 -17.00 u.
29/12 7.30 -12.00 u.
Zondag
Maandag 30/12 7.30 -12.00 u.
Dinsdag
31/12 8.00 -16.00 u.
afhalen van bestellingen van 10.30 tot 16 u.
Woensdag 01/01 10.00 -12.00 u.
(enkel afhalen van bestellingen)
Donderdag 02/01 gesloten
Terugbrengen van leeggoed Nieuwjaar
op vrĳdag 3/01 tussen 8.00 en 10 u.
Om alles vlot en ordelĳk te laten verlopen tĳdens deze feestperiode vragen wĳ u vriendelĳk om uw bestelling(en) vóór
Kerstavond en Kerstmis door te geven vóór 20/12/2019.
Bestelling(en) vóór Oudejaar en Nieuwjaar door te geven
vóór 27/12/2019.

WARME VOORGERECHTEN
Wĳ hebben lekkere Prosecco’s en aangepaste wĳnen
om uw feesttafel compleet te maken!

APERITIEFHAPJES
Assortiment van 4 soorten mini-bouchées
(ham-kaas, vol-au-vent, bolognese, garnaal
€19.00/20 stuks
Gekruide kippenvleugel
€0.75/st
€6.50/doosje (6 st.)
Garnaalkroketje
€5.80/doosje (6 st.)
Kaaskroketje
Zalmtartaar met wakame
€2.70/st
Gerookte zalm op toast met kruidenkaas
€2.70/st
Rundstartaar met Parmezaanse kaas
€2.50/st
Aperitief schotel tapas
€36.00/schotel
(vanaf 4 pers.)

SOEPEN
€4.50/l
€4.50/l
€4.00/l
€6.00/l
€4.50/l

Tomatencrèmesoep
Aspergeroomsoep
Kippencrèmesoep
Velouté van boschampignons
Witlofsoep

VOORGERECHTEN
KOUDE VOORGERECHTEN
Carpaccio gemarineerde zalm
Rundscarpaccio met Parmezaanse kaas
Gerookte zalm en garnituur
Vitello tonato

€14.00/bord
€12.00/bord
€14.00/bord
€13.00/bord

Indien u allergisch bent voor onderstaande producten
gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen: gluten,
schaaldieren, eieren, vis, aardnoten, noten, soja, melk
of weekdieren

Klassiek vispannetje
tongﬁlet,zalmhaasje,kabeljauwhaasje,
grĳze garnaaltjes en witte wĳnsaus
Warme gerookte zalm met béarnaise
Tongscharrolletjes met garnalen
en nantuasaus
Gratin van Sint-Jacobsvruchten
en ﬁjne groenten
Sint-jacobsschelp heerlĳke gevulde schelp
met coquilles,champignons en kaaskorstje

,

AARDAPPELGARNITUREN
€12.90/pp

€12.50/pp
€11.50/pp
€14.00/pp
€8.90/pp

HOOFDGERECHTEN
Opgevuld varkenshaasje omringd met
spek en groene peperroomsaus
Orloffgebraad varken met
Orloffsaus en Emmentaler
Orloffgebraad kalkoen met
Orloffsaus en Flandrien
Kalkoenhaasje met gerookte ham,
en portosaus
Hertenkalfﬁlet met veenbessensaus
Gebakken eendenborstﬁlet met garnituur
Gebakken kabeljauw met mosterd
persillade en witte wĳnsaus
Gestoomde zalm met witte wĳnsaus
en garnaaltjes
Gebakken eendenborstﬁlet en garnituur
Scampi’s maison
12 stuks scampi’s met roomsausje
van de chef en garnituur

€17.50/pp
€15.20/pp
€16.90/pp
€16.90/pp
€26.50/pp
€22.00/pp
€24.40/pp
€22.00/pp
€22.00/pp
€16.00/pp

Alle hoofdgerechten worden
vergezeld van groentjes en
aardappeltjes en/of kroketten,
gratin.

€0.25/st
€6.90/kg
€7.20/kg
€2.75/kg
€8.50/kg

GROENTENASSORTIMENT
Diverse koude groenten gepresenteerd op
€4.45/pp
afzonderlĳke schotel
€4.00/pp
Worteltjes, boontjes en witlof: warm
€1,75/st
Feestappeltjes met veenbessen

TEPPANYAKI
Schotel gepresenteerd met vlees en vis,
€19.50/pp
biefstukje, schapekotelet, chipolata,
kalkoenhaasje, varkenshaasje, verse zalm,
coquilles, scampi’s
groentjes, aardappeltjes en/of frietjes
met bĳhorende sausjes

GOURMET
Groot assortiment van diverse vleessoorten
€12.00/pp
ongeveer 450 gr./pp

FONDUE
Groot assortiment van 1ste keus
ongeveer 450 gr./pp

€12.00/pp

EXTRA BĲ FONDUE EN GOURMET

SAUZEN
Peperroomsaus, champignonroomsaus,
bearnaisesaus, roze pepersaus
witte wĳnsaus en nantuassaus

Verse kroketten
Aardappelpuree
Gebakken en gekruide krielaardappeltjes
Verse frietjes
Gratinaardappelen

€12.45/l

Sauzen voor bĳ de gourmet en fondue
Groentenschotel (diverse groenten
gepresenteerd op afzonderlĳke schotel)
Gratinaardappelen

€1.60/pp
€4.45/pp
€3.00/pp

