
SMAAKVOLLE FEESTDAGEN 
 

Geniet u mee van huisgemaakte lekkere gerechten 
met eerlijke producten van dichtbij? 
We kijken uit om uw bestelling met veel zorg  
vers klaar te maken, van soep tot zoet.  
 
 

 
 
Onze gerechtjes op uw Kersttafel?  Bestel graag voor 20 december 2020. 
Genieten op Oud of Nieuw?  Bestel graag voor 27 december 2020. 
Bel me, schrijf me via 0472485905, info@luncherie.be of kom langs op woensdag en vrijdag in onze 
traiteurwinkel. Iets te laat?  Bel en informeer wat nog kan.  
Na deze data is het niet meer mogelijk om bestellingen te annuleren of wijzigen. 
 
Al de hapjes, hoofdgerechten, desserts zijn apart bestelbaar per persoon. U kan ook kiezen voor een reeds 
samengesteld menuutje. 
Dit aanbod is bestelbaar vanaf 15 december tot eind januari 2021, van dinsdag tot en met zondag. 

 

Menu Nostalgie 
€27 per persoon 
 

Champignonsoep met kruidige croutons €4 
 

Stoverij met zuiderse saus, warm groentebuffet, gratinaardappeltjes of kroketjes 
€19 
Ook veggievariant op basis van tofu is bestelbaar. 
 

Cappuccinogebakje   of   zacht citroengebakje met meringue €5,9 
  

Menu Classic 
€33,8 per persoon 
 

Hapbokaaltje met winterpaté, confijt en peperkoek €2,8 
 

Warm hapbokaaltje met noordzeevis, zalm en prei (mini-vispannetje) €4 
 

Varkenshaasje met champignon- of pepersaus, warm groentebuffet, gratinaardappeltjes of kroketjes €21 
 

Zalig zoet met crème brûlée, chocolademousse en trifle met framboos €6,9 
 

Menu Hip 

Keuze uit: 
Twist van bladerdeeg met tomatenpesto en dip 
Breekbrood met brie, honing en tijm 
Breekbrood met pesto, rauwe ham en basilicum 
Quiche met zalm en broccoli - witloof en peer - prei, brie en nootjes 
om te delen met 3 tot 6 personen - €17,5 per stuk/soort 
 

Soepje van zoete aardappel en pastinaak €4 
 

Canneloni rijkgevuld met spinazie-ricottasaus, geroosterde groenten, champignons en parmezaanse kaas 
€19 (vlees/visvrij) 
 

Lekkers ism vegan raw bakkerij: raw bite framboos - aardbei met coulis €5,9 
 

 
Belegde mini-sandwiches en mini-broodjes 
assortiment van rauwe ham met pesto, brie met honing, rosette met tomatenpesto, gerookte zalm en 
kruidenkaas, hoevekaas,... met sla, wortel, tomaat en komkommer. 
€1,4 per stuk - bestelbaar vanaf 25 stuks 



Menu Luncherie 
 

Keuze uit 
Borrelbox met winterse paté, gebakken appeltjes en confijten 
Borrelbox met hoevekaas, nootjes en druiven 
Borrelbox met dipgroenten en gezonde dips 
Kidsborrelbox met worstjes, kaasblokjes, nootjes en dipgroenten 
€ 23 per stuk - ideaal als hap voor 2 tot 3 personen 
 

Keuze uit: 
Feestelijk koud visbuffet met gebakken visfilets van de dag, gerookte zalm en 
forel, glaasjes met tonijn- en noordzeevismousse, gepocheerde zalm met 
limoen en gekookt eitje. 
met 5 mini-broodjes per persoon: €25,5 
met koud winters groentebuffet, sausjes, aardappeltjes en pasta: €31,5 
Bestelbaar vanaf 4 personen. 
 

Feestelijk koud vleesbuffet met meloen en rauwe ham, gekookte ham, 
hoeve-eitje, gebakken kip, rosette, krokante pancetta, chorizo, worstjes, tomaat mozzarella met pesto, 
gegrilde groenten 
met 5 mini-broodjes per persoon: €21,5 
met koud winters groentebuffet, sausjes, aardappeltjes en pasta: €27,5 
Bestelbaar vanaf 4 personen. 
 

Zalig zoet met crème brûlée, chocolademousse en trifle met framboos €6 
 

Nieuw! Surf & turf Gourmetschotel 
Deze schotel bestaat uit pure verse vis en hoevevlees, dat u kan bakken op een gourmetstel.  

Vis: zalm met sesam, scampibrochette en 2 soorten vis volgens aanbod 
Vlees: biefstukje peper, burger met olijven en tomaat, mini-slavinkje met spek, gyros van kip 

Warm groentebuffet: heerlijk om te bakken op het gourmetstel, aardappeltjes en pasta 
Champignon- en pepersaus, huisgemaakte tartaar en mosterdvinaigrette 

23,5 euro per persoon 
 
Lekkers voor de kapoentjes:  vraag gerust na en vertel ons wat de kinderen het beste smaakt. We 
zoeken samen naar een gerechtje/menuutje. 
 
Warm groentebuffet  met gewokte wintergroenten (raap, wortel, pastinaak, knolselder), gebakken 
witloof en appeltjes, Provençaals tomaatje en courgette €9 
 
Mini-broodjes €2 - 5 stuks 
Gratinaardappeltjes €6 - 500g 
Aardappelkroketten €6 - 20 stuks 
Champignonsaus €4 - 450ml 
Mosterdvinaigrette €4 - 450ml 
 
 
 
Al de hapjes, hoofdgerechten en desserts zijn apart bestelbaar per persoon of u kiest een reeds 
samengesteld menuutje.  
We werken met herbruikbare eco bokaaltjes, verpakkingen en kratten (adhv waarborg). 
   

 
 

Bij elke bestelling maakt ons hart een 
vreugdesprongetje. Op naar 2021! 
Bedankt voor het vertrouwen en  

smaakvolle, gezellige feestdagen 
 

Bjorn en katrijn Vanbillemont - Foré 


