
Koude buffetten Keuze menu’s Samengestelde menu’s
     Koud buffet 1
Zalm, gebakken rosbief, gebakken varkensgebraad, 
hespenrolletje, tomaat crevette, gebakken kippenboutje, 
gevuld eitje en fruit.
Groenten assortiment, koude aardappelen.  
3 soorten sauzen.
Prijs met grijze garnalen (prijs per persoon) 24,00 €

     Koud buffet 2
Zalm, gerookte forelfilet, haringfilet, gebakken rosbief, 
gebakken varkensgebraad, hespenrolletje, tomaat 
crevette, gebakken kippenboutje, gevuld eitje, fruit.
Groenten assortiment, koude aardappelen, rijstsalade. 
3 soorten sauzen.
Prijs met grijze garnalen (prijs per persoon) 27,00 €

     Koud buffet 3
Zalm, gerookte forelfilet, haringfilet, perzik met 
tonijn, gebakken rosbief, gebakken varkensgebraad, 
hespenrolletje, tomaat crevette, gebakken kipfilet, gevuld 
eitje, fruit.
Groenten assortiment, koude aardappelen, rijstsalade.
3 soorten sauzen.
Prijs met grijze garnalen (prijs per persoon) 28,00 €

     Supplementen
Scampi   4,50 €
Heilbot   5,50 €
Gerookte zalm    5,50 €
Ardeense ham met meloen   5,00 €

Levering van koude buffetten voor meer dan 15 personen 
is gratis binnen een straal van 10 km.

 

     Voorgerechten
Zalmcocktail 6,00 €
Garnaalcocktail 7,00 €
Krabcocktail 5,00 €
Perzik met zalm 5,00 €
Meloen met Ardeense ham 6,00 €
Tomaat mozzarella 6.50 €
Noorse visschotel 7,00 €

     Soepen
Tomatenroomsoep met balletjes 2,00 €
Preiroomsoep 2,50 €
Bospaddenstoelensoep 2,50 €
Aspergeroomsoep 2,50 €

     Tussengerechten
Koninginnehapje (videe) 5,50 €
Visvidee 7,00 €
Zeetong op een bedje van prei 7,50 €
Scampi’s met garnaal julienne saus 8,00 €

     Hoofdgerechten
Kabeljauw met preisaus 15.00 €
Normandische tongfilet 15,00 €
Eendfilet met druivensaus 16,00 €
Varkenshaasje in roomsaus 14,00 €
Kalkoentournedos champignonsaus 15,00 €
Kipfilet met saus naar keuze 15,00 €
Kalfsfilet a la chef 16,00 €
Wildstoofpotje met groetenkrans 15,00 €

     Nagerechten
Chocomousse 2,50 €
Rijstpap met fruit 2,60 €
Javanais 2,60 €
Tiramisu 3,00 €
Fantasiebordje met 4 soorten 5,00 €

Bij al deze gerechten zijn 3 soorten groenten, saus en een 
aardappelgerecht inbegrepen

     Supplementen
Extra kroketten  0,30 € / stuk
Extra saus 3,00 € / potje van 250 cl

Min. 2 personen per gerecht. 

     Menu 1
Perzik met zalm
Tomatenroomsoep met balletjes
Varkenshaasje met roomsaus of Kalkoentournedos 
3 soorten groenten en een aardappelgerecht 
Chocomousse of rijstpap
Prijs per persoon 24,00 €

     Menu 2
Preiroomsoep
Zeetong in juliennesaus en puree (voorgerecht)
Wildragout of varkenshaasje met roomsaus
3 soorten groenten en een aardappelgerecht
Fantasiebord
Prijs per persoon 29,00 €

Hoofdgerecht steeds met een minimum van 2 personen.

Indien de gerechten warm geleverd of afgehaald worden 
komt er een supplement van 2,50 € per persoon bij. 

     Warm buffet 
Verkrijgbaar vanaf 15 personen
Keuze uit : 
Soep naar keuze
4 hoofdgerechten
nagerechten buffet

Prijs per persoon warm geleverd 28,00 €

Fondue en gourmet
     Fondue
6 soorten vlees
8 soorten groenten
3 soorten sauzen
Aardappelsalade
Prijs per persoon  19,00 €

     Gourmet
6 soorten vlees
8 soorten groenten
3 soorten sauzen
Aardappelsalade
Prijs per persoon  19,00 €



Openingsuren afhaling
     Kerstmis
24 december 16.30 u tot 19.30 u
25 december 10.00 u tot 13.00 u

     Nieuwjaar
31 december 16.30 u tot 19.00 u
1 januari  10.00 u tot 13.00 u 
2 januari gesloten

Bestellen kan telefonisch, via mail of door de bijgevoegde 
folder binnen te brengen

Alle bestellingen moeten contant betaald worden bij 
afhaling. 

Voor het gebruikte materiaal wordt een waarborg van 
15,00 € gevraagd.  Deze wordt terug betaald bij inlevering 
binnen de 30 dagen. 

Traiteur Koen Verbeeck

Elsleukenstraat 4
Langdorp

traiteur_kverbeeck@telenet.be
0476 56 01 03

www.traiteurkoenverbeeck.be

Bestelformulier

Naam :

Adres :

Telefoonnummer : 

Datum afhaling :

Uur afhaling :

Bestelling : 

Traiteur
Koen Verbeeck

Voor de feestdagen bieden wij u 

Ovenklare menu’s
Kerst- en 

Nieuwjaarsbuffetten
Gourmet
Fondue


