
         Traiteur aan huis
        Yoeri Bonnet

Aperitief  

Fruitsap     1,20 € pp
Sangria     4,50 € pp   

  Schuimwijn     4,75 € pp
Cava     6,45 € pp

Cava rosé     7,95 € pp

Aperitiefhapjes

Koude hapjes

Meloenballetje met Gandaham     0,70 €
Spiesje van kerstomaat, mozzarella en basilicum     0,70 €

Toasthapje     0,80 €
Koude groentjes met dipsausje     0,90 €

Haringhapje met dille     0,90 €
Witloofbootje met gerookte zalm en appel     0,90 €

Wrap met gerookte zalm, kruidenkaas, rucola en komkommer     0,90 €
Wrap met pesto, Parmaham, rucola, zongedroogde tomaatjes en pijnboompitten     1,10 €

Lepeltje met zalmmousse     1,10 €
Lepeltje met hammousse     1,10 €
Glaasje tomaat-garnaal     1,20 €
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Warme hapjes 

Mini-worstje met dipsausje     0,70 €
Champignon met Boursin     0,70 €
Spiesje van kip en ananas     0,70 €

Mini-vidée met ham en kaas     0,70 €
Mossel 'Bourguignonne'     0,75 €

Kaasballetje     0,80 €
Bladerdeeghapje met grijze garnalen    0,80 €

Breydelhamkroketje    0,80 €
Gebakken kippenvleugel     0,90 €

Assortiment mini-bruschetta's     0,90 €
Scampi met curry-sausje     0,90 €

Assortiment mini-tartelettes     0,90 €
Scampi met panko-jasje     1,00 €

Garnaalballetje     1,00 €
Mini-pizza     1,00 €

Scampi in filo-deeg     1,10 €
Mini-pitta     1,10 €

Soepje: bisque van garnalen     1,20 €
Soepje: bisque van kreeft     1,20 €

Gegratineerde Sint-Jacobsvrucht     1,80 €
Gegratineerde oester met champagne-saus     2,40 €

Receptie all-in (3 uur – vanaf 50 pers)  15,70 €
Drank: schuimwijn en fruitsap

Hapjes: Glaasje tomaat-garnaal
Meloenballetje met Gandaham

Soepje: bisque van grijze garnalen 
Breydelhamkroketje
Gemarineerde scampi

Mini-puntzakje frietjes met sausje naar keuze

Op aanvraag maken wij graag nog andere voorstellen voor recepties.
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Voorgerechten
Carpaccio van rund     8,00 €

Spiesje van scampi (5 stuks)    9,80 €
Op de barbecue gebakken zalm     10,50 €

Op de barbecue gebakken heilbot     10,50 €
Garnalencocktail     12,00 €

Deze voorgerechten worden opgediend met stokbrood

Barbecue
Varken

Witte pens (105 g)     1,50 €
Speklapje (100 g)     1,50 €

Barbecueworst (120 g)    1,60 €
Chipolata (80 g)     1,60 €

Merguez-worst (varken-lam) (75 g)     2,00 €
Varkensbrochette (100 g)     2,20 €
Ardeens sneetje (120 g)     2,60 €

Varkensmedaillon met spek (70 g)     2,90 €
Gekruide ribbetjes (170 g)     3,00 €

Gevogelte

Kippenpilon (100 g)     1,30 €
Kippenworst (120g)     2,30 €

Kippenbrochette (100 g)     2,50 €
Kalkoenbrochette (110 g)     2,80 €

Gemarineerde kippenfilet (150 g)     3,20 €
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Rund

Rundsbrochette (105 g)     3,90 €
Gemarineerde steak (150 g)     5,80 €

Côte à l'os (150 g)     5,90 €

Lam

Lamskotelet (150 g)     6,50 €
Lamskroon (150 g)     9,90 €

Vis

Scampibrochette (5 stuks)     4,25 €
Heilbot (125 g)     4,95 €
Zalm (125 g)     4,95 €

Groentenbuffet, aardappelen, pasta- en rijstsalade, stokbrood,
warme en koude sauzen     5,50 €

Frietjes op aanvraag (1,20 € supplement)

Voor de kindjes (tot 12 jaar) kunnen we het menu aanpassen

Proef ook onze huiswijnen (wit en rood)     3,50 € pp

Behalve deze huiswijnen, bieden wij u nog op aanvraag een brede waaier aan van  
andere wijnen

Wij verhuren ook bepaalde feestmaterialen
(receptietafels, terrasverwarming,...)

Voor groepen van minder dan 25 personen is enkel levering mogelijk.
Tot 35 personen wordt een forfait van 85 € aangerekend indien bediening gewenst  

(kinderen worden hierbij als ½de persoon gerekend).
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Desserten
Dessertbuffet 1     5,50 €

chocolademousse, slagroomsoes, mini-'flan-caramel',
bavarois van framboos en fruitslaatje

Dessertbuffet 2     8,00 €
chocolademousse, slagroomsoes, glaasje met mascarpone en speculaas,

bavarois van passievrucht, bolletje vanille-roomijs en fruitslaatje

Dessertbuffet 3     10,00 €
chocolademousse, mini-éclairs, glaasje met mascarpone en framboos,

bolletje vanille-roomijs, mini-'flan-caramel', trio van chocolade,
fruitslaatje en advocaatje

Stuk taart naar keuze     Op aanvraag

Speciaal voor uw communicant: ijslam     5,25 €

Ysje met 3 bollen ambachtelijk roomijs (smaak naar keuze)     4,50 €

Koffie (à volonté)    2,30 €
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Koud buffet (vanaf 6 pers.)
Visbuffet     21,00 €

Gerookte zalm
Gerookte heilbot
Tomaat-garnaal

Gepocheerde zalm 
Gerookte forelfilet
Reuzengarnaal

Gevuld eitje

Vleesbuffet     17,00 €
Hamrolletje met asperges
Gandaham met meloen

Kippenpilon
Rosbief
Casselrib

Kippenwit
Gevuld eitje

Gemengd buffet vis-vlees     18,00 €
Gerookte zalm 
Tomaat-garnaal

Hamrolletje met asperges
Gandaham met meloen

Kippenpilon ½
Casselrib ½
Kippenwit

Reuzengarnaal
Gevuld eitje

Deze buffetten worden vergezeld van een groentenbuffet, aardappelsalade, pastasalade,  
stokbrood en diverse sausjes
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Themabuffetten (vanaf 50 pers.)
Buffet 'Onze Vlaamse klassiekers'     19,00 € pp

Tomatensoep met balletjes (met stokbrood), tomaat-garnaal, vol-au-vent met frietjes,  
kalkoenstoofvlees met appelmoes en frietjes

Italiaans buffet 'Basic'    16,00 € pp
Spaghetti bolognèse, macaroni met kaas en hesp, penne met gehaktballetjes, lasagna verde,  

cannelloni, linguine met scampi, lookbroodjes

Italiaans buffet  'Deluxe'     18,00 € pp
Italiaanse paprikasoep, lasagna, pizza, fettucini met scampi, penne peperonata,  
tagliatelle met mini-gehaktballetjes, macaroni met kaas en hesp, lookbroodjes

Grieks buffet     18,00 € pp
Calamares en scampi fritti met tzaziki en tarama, Griekse pastasalade, souvlaki van lam en  

varken met pitta-broodjes en koude groenten, gyros met rijst, moussaka

Frans buffet     19,00 € pp
Bouillabaisse van Marseille, quiche Lorraine, coq-au-vin met gratin dauphinois en diverse  

Franse kazen met stokbrood 

Warm visbuffet    19,00 € pp
Bisque van kreeft met lookbroodjes, garnaalkroket met sla en tomaat,  

gegrilde scampibrochette met gestoofde prei, lasagna met zalm en spinazie

Aziatisch buffet     19,00 € pp
Japan: sushi (2 stuks per persoon), India: kip 'tikka masala' met rijst,

Thailand: rode curry met scampi en noedels, China: varkensreepjes 'Shanghai' met rijst

Paëlla
van 18 tem 30 personen     17,90 € pp
van 31 tem 70 personen     16,90 € pp
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Fondue (vanaf 4 pers.)     12,00 € pp
Varken, rund, kip, kalkoen en 4 verschillende gepaneerde gehaktballetjes

Met koude groenten en aardappelsalade: 16,00 € pp

Gourmet (vanaf 4 pers.)     13,00 € pp
Varken, rund, kip, kalkoen, brochetje, gyros, chipolata, kaasburger, hamburger,  

Wienerschnitzel, slavink
Met koude groenten en aardappelsalade: 17,00 € pp

U kunt ons ook contacteren voor:
braadworst met ajuin in een pistolet     2,90 €

beenham met groenten in een mini-ovenkoek     4,20 €
belegde broodjes (vanaf 6 pers.)     1,30 € (vleesbeleg); 1,50 € (visbeleg)

tapas-tafel  (vanaf 15 pers.)    9,90 €
koud vleesbord (8 soorten)     9,90 €

beenham met groenten en frietjes     13,00 €
koud visbord (6 soorten)    13,90 €

côte-à-l'os met groeten en frietjes     19,90 €
afhaalmenu's
eetstandjes

enz...
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Deze folder is geldig tot en met 21 december 2018.
De prijzen zijn inclusief BTW; het opdienen is niet inbegrepen.

De menukeuze, alsook het aantal personen wordt niet meer gewijzigd vanaf 
7 dagen voor de datum van uw feest.

Wij leveren gerechten gratis binnen de 10 km.
Last van allergieën of intoleranties? Meld het ons, wij adviseren u graag.

Nog niet gevonden wat u zoekt? Geen nood, wij maken  
graag een voorstel op maat, op basis van uw specifieke  

wensen en budget.
Bezoek ook onze automaat met dagschotels in  

Geluveld (café “'t Hoekske”).

Yoeri Bonnet
Vosstraat 1

8940 Wervik
0485/42.02.79

YoeriBonnet@hotmail.com
Ondernemingsnummer: 0831 913 273
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