
Gerechten om apa rt te bestellen

SOEP

Tomaten- paprikasoep met aangepaste garnituur �   € 6,00/L

Pastinaak- knolseldersoep met aangepaste garnituur  �  € 6,00/L

Boschampignonsoep met truffel en mascarpone   € 8,00/L

VOORGERECHTEN

½ kreeft met fijne groenten en schaaldierensaus    € 30,00

Gegratineerde sint-jakobsschelp      € 15,00

Carpaccio van rosbief       € 12,00

Scampi in de look (6st.)       € 14,00

Scampi diabolique (6st.) �      € 14,00

HOOFDGERECHTEN

Volledige kreeft (cc 650g) met fijne groenten en schaaldierensaus  € 50,00

Gebakken zalm “Sportive” - fijne groenten, 

 garnaaltjes en wittewijnsaus - met pompoenpuree   € 22,00

Scampi in de look (9st.)       € 20,00

Scampi diabolique (9st.)       € 20,00

Varkenshaasje “Archiduc” - champignonroomsaus -

 met gratin en variatie van groenten    € 19,00

Tomahawk (per 2 personen) met gratin en gegrilde groenten  € 28,00/persoon

Chateaubriand (per 2 personen) met rode wijnsaus en gratin € 25,00/persoon

LEMBEKE DORP 27 - 9971 LEMBEKE - 0475 34 43 48

Afhaalgerechten Feestdagen 2022
Bestellen kan voor Kerst tot uiterlijk 17/12 en voor Nieuwjaar tot uiterlijk 24/12

Tel. 0475 34 43 48 of e-mail: info@mdcatering.be

Afhalen op zaterdag 24/12 en zaterdag 31/12 tussen 14u.00 en 17u.00

w
w

w
.d

ru
kk

e
ri

jb
a

rt
va

n
d

e
p

o
e

le
.b

e
 -

 K
a

p
ri

jk
e



Klassiek menu
Tomaten- paprikasoep 

OF 
Pastinaak- knolseldersoep 
met aangepaste garnituur 

***
Gegratineerde sint-jakobsschelp 

OF 
Carpaccio van rosbief

��***�
Gebakken zalm “Sportive” - fijne groenten,

garnaaltjes in wittewijnsaus- met pompoenpuree
OF

Varkenshaasje “Archiduc” - champignonroomsaus- 
met gratin en variatie van groenten

***���
Koffieversnaperingen

€40 P.P.

Fijnp roeversmenu
hapjes

Quinoasalade met zoete aardappel en noten

Carpaccio van sint-jacobsvis met sinaasmarinade

Tartaar van rund met pickelcrème 

***

Tataki van zalm met wasabimayonaise

OF

Gerookte eend met vijgen en uiencompote

OF

½ kreeft met fijne groenten en schaaldierensaus (+ supplement €15,00)

***

Boschampignonsoep met truffel en mascarpone

***

Chateaubriand met rodewijnsaus en gratin

OF

Hertenkalf met geroosterde groenten en pompoenpuree

***

��Pavlova afgewerkt met passievrucht, mango en granaatappel 

APERITIEFBOX MET EEN ASSORTIMENT HAPKLARE 
ITALIAANSE EN SPAANSE SPECIALITEITEN 

kaas – parmaham – olijven – salami – zongedroogde tomaten 

hartige koekjes – tapenades �

€15,50 / persoon te bestellen vanaf 2 personen

Om de hele avond te genieten en te delen met elkaa r

ONZE BEKENDE TAPASPLANK

Verschillende koude en warme feestelijke lekkernijen 

gekozen door Moeder en Dochter

€�27,50/persoon te bestellen vanaf 2 personen

Aangevuld met koude en warme zeevruchten

�€45,00/persoon te bestellen vanaf 2 personen

Aangevuld met extra ½ kreeft belle-vue

+ �€25/persoon te bestellen vanaf 2 personen

Om de avond feestelijk te sta rten

€75 P.P.
inclusief kreeft: €90 euro p.p.


