Goesting om aan tafel te gaan?
Feestmenu
Schartong . spinazie . gerookte zalm
jus van schaaldieren
*
Parelhoenfilet . eendenlever . pommes dauphines
Portsaus
*
Bom van chocolade . gezouten caramel . crème Anglaise
49,00€/pp
Toch nog even dit, tal van bereide gerechten zijn steeds
mogelijk op bestelling zoals;
varkenswangen / kalkoenpavé / vol au vent van vis / gratin,
kroketjes ...
ook in de winkel zijn er steeds bereidingen aanwezig
Tijdens de drukke feestdagen zijn we genoodzaakt te
werken volgens onze feestfolder en zijn afwijkingen van
formules en bereidingen niet mogelijk

Goesting;
Zin, lust, trek, goesting hebben voor,
in, naar, achter iets.
Wij hopen dat ieder zijn 'goesting' vindt in deze
folder, want goesting is koop!
* Bestellingen voor Kerst worden afgesloten op 19/12
* Bestellingen voor Oudjaar worden afgesloten op 25/12
Voorkom teleurstelling en bestel op tijd. Bij heel grote
drukte kan de bestelperiode vervroegd afgesloten worden.
Annulaties of wijzigingen aan uw bestelling zijn niet meer
mogelijk na 19/12.

Goesting !

Aangepaste openingsuren tijdens de feestdagen
Donderdag 23/12 & 30/12
Vrijdag 24/12 & 31/12
Zaterdag 25/12 & 1/1
Zondag 26/12 & 2/1

namiddag gesloten
8h30-12h30 / 14h-17h
10h-12h (enkel afhalingen)
gesloten

't Culinairke maakte deze feestfolder vol goesting!
HAPPY 2022

't Culinairke
Maarkeweg 67
9680 Maarkedal
tel: 055/313066
www.culinairke.be

Aan onze klanten,
Al deze gerechten zijn vers en zelf bereid. Om de kwaliteit
te kunnen garanderen hebben wij dit jaar onze kaart
*
beperkt. Wij maakten voor u deze selecte keuze

Fun cooking

Culinair buffet

Apéro in stijl

Het beste wat 't Culinairke te bieden heeft... zacht gepocheerde
zalm / grijze garnaaltjes / verse vis / feestelijke glaasjes /
huisgemaakte charcuterie / het Vlaamse ArdennenRund / met
liefde voor het vak gepresenteerd op een spiegel en gegarneerd
met fruit (groenten, aardappelen en brood inbegrepen)
32,00€/pp

* Fondue (400 gr) + sausjes
* Fondue / groenten / sausjes / frieten

11,00€/pp
16,00€/pp

Groot ass. fijne charcuterie aangevuld met gepocheerde zalm.
Een stevig buffet met voor elk wat wils. (Groenten, aardappelen,
brood inbegrepen)
24,00€/pp

* Gourmet (400 gr) + sausjes
* Gourmet / groenten / sausjes / patatjes

12,00€/pp
17,00€/pp

Zalm Belle Vue

20,00€/pp
25,00€/pp

* Mini hamburger buffet
5 hamburgers / toppings/ groentjes / broodjes

14,00€/pp

Goesting in kaas & wild ?
Diverse kaassoorten harde & zachte,
wildpasteien met confit / fruit / noten / brood

16,00€/pp

1,25€/stuk
1,75€/stuk

Tapas is delen met je 'loved ones'

Slagersbuffet

* Tepan Yaki (vis/vlees) + sausjes
* Tepan Yaki / groenten / sausjes / patatjes

* Warme hapjes (mini videetje gevuld)
* Lepelhapjes (Culinaire creaties v/d chef)

Tapas apéro
Fijne Italiaanse & Spaanse charcuterie / dips /
olijfjes & klassiekers / crackers
9,00€/pp

Voor de visliefhebbers, al het lekkers uit de zee waarbij zalm
centraal staat. (groenten, aardappelen, brood inbegrepen)
28,00€/pp

Kalkoen met Kerst

Tapas als voorgerecht
Tapas apéro maar rijkelijk aangevuld met o.a.
sardientjes en wraps

16,00€/pp

Tapas als hoofdgerecht koud & warm

* Opgevulde kalkoen vers! (vanaf 5pers) Volledig
ontbeend en gevuld met kerstgehakt .

16,50€/kg

* Gebakken kalkoenrollade met Kerstgehakt
voor u gesneden met druivensaus

19,50€/kg

* Verse kalkoenrollade, opgevuld met kerstgehakt,
ingeboterd en gekruid, in een netje verpakt

18,20€/kg

Zéér uitgebreid met tal van gerechtjes o.a.
scampi / gravad lax / vitello tonato / Spaanse
chorizo / langoustine kruidenboter / patatas
bravas ...

28,00€/pp

Loving, caring, sharing...This is Family

