Warme vleesgerechten

vanaf 2 personen

Orloffgebraad varkens
Orloffgebraad kalfs
Konijnenmedaillon
met wildsaus of Kriekenbier
Varkenshaasje
met jachtsaus, pepersaus of
champignonroomsaus
Jagersfilet
(varkenshaasje) met wildsaus
Groentevariatie (vanaf 4 pers)
Aardappelpuree
Aardappelgratin
Gourmet
+ Groentegarnituur koud

Kipgerechten

€ 8,20
€ 9,80
€ 15,50
€ 11,80

€ 13,80

TRAITEUR – VISHANDEL
HERMANO JUNIOR
Theo Verellenlaan 27
2990 Gooreind
03/663.33.50
www.hermano-junior.be

€ 4,80
€ 3,60
€ 3,60

€ 16,50

vanaf 2 personen

Kipfilet & champignonroomsaus
Kipfilet Waterzooi
Ballotine van kip
Kalkoen Veronique
Kipfilet op Normandische wijze
Kalkoen met Calvados
Kalkoen Orangette
Gevulde kalkoen
(noten & champignons)
Gevuld kalkoengebraad

€ 8,20
€ 8,50
dagprijs
€ 9,20
€ 9,50
€ 9,80
€ 9,80
dagprijs
dagprijs

Desserten
Grand dessert (op bord)
- Klein (3 dessertjes/bord)
- Groot (5 dessertjes/bord)
Mini koffiekoekjes, per stuk
Warme hapjes,
vanaf
per stuk ( assortiment)
Soirees
per stuk
Dessert in miniglaasje
per stuk
Chocolademousse

€
€
€
€

4,20
7,00
0,65
0,85

€ 1,60
€ 1,40
€ 2,40

Dit assortiment wordt nog aangevuld met
eindejaarsdesserten

Fijne gastronomie …
Ook met de feestdagen !
Voor de feestdagen ’18-’19 is er weer keuze
uit een ruim aanbod van gerechten.
De prijzen zijn aangegeven per persoon,
met de nodige tips om uw gerechten thuis
perfect te serveren. Ook in de winkeltoog
vindt u een keur aan feestgerechten.
Om uw bestelling en kwaliteit te garanderen,
vragen wij ten laatste op 19 december
te bestellen voor Kerst, en voor
Oud & Nieuw ten laatste op 24 december.
Openingsuren tijdens deze periode zijn
terug te vinden in de winkel en
op onze website.
Smakelijke groeten, Stanny Jacobs & Team

Voor- en Tussengerechten

Soepen

Warm

Brocollisoep
Kippenroomsoep
Tomatenroomsoep
Witloofsoep
Bretoense vissoep
Soep van boschampignons

Videe
Visschelp
Vispasteitje
Scampi’s in lookboter
in kreeftensaus
in roomsaus
Zalmmoot met Brussels lof
Zeevispannetje Mornay
Waterzooi van Noordzeevis

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,80
3,80
3,20
7,80
7,80
7,80
8,50
8,50
8,50

Koud
Pastei met garnituur
€ 4,20
Tongfilet Calypso (gerookte forel) € 6,50
Hele gepocheerde zalm
€ 18,80
Vanaf 10 personen
met groentegarnituur

Koud buffet en maaltijdschotels
Maaltijdschotel basis
→ aangevuld met
- kip
- gerookte forel
- zalm
- heilbot
- gerookte zalm
- pepermakreel
- een hele kreeft

Koud buffet :
→ vanaf 8 pers

€ 9,80
+ 1,60
+ 2,00
+ 3,80
+ 3,50
+ 3,20
+ 1,60
+ 19,80

vanaf € 22,20

gevulde tomaat met garnaal en zalm
hesp - gebraad - gevulde perzik met tonijn
kip met fruitgarnituur – gerookte forel
salades - sausjes – brood
Lunchschotel
vanaf € 9,25
variatie vleeswaren + groenten

2 - 4 - 6 …personen
€
€
€
€
€
€

2,30
2,15
2,40
2,50
2,80
2,80

Warme visgerechten
→ vanaf 2 personen - puree inbegrepen
Normandische tongfilet
Tongfilet in garnaalroomsaus
Tongfilet, zalm, tarbot
met kreeftensaus

Dagprijs
€ 16,65
€ 16,25

Zalmfilet met prei-garnaalsaus
Zalmfilet met Brussels lof
Vispannetje Nuante

€ 17,80
€ 17,80
€ 16,25

Deze porties zijn bedoeld als hoofdschotel
Als voorgerecht worden portie en prijs
aangepast
Visgourmet
Vanaf €15,80
+ gratis gebruik Teppan Yahi bakplaat
Verse vis
Dagprijs
Verse kreeft
Dagprijs
Oesters
Dagprijs
Verse aardappelkroketten
Kaaskroketten - Garnaalkroketten

Kaasschotel

€ 13,50

Koud & warm buffet :
vanaf € 28,60
→ vanaf 8 personen
- Groentevariatie , brood
- Variatie warme vlees- of visgerechten
( uw keuze zelf samen te stellen )
- Gratis dessert

