Traiteur feestdagen
24, 25,26 en 27 december 2020
31 december 2020, 1, 2 en 3 januari 2021
Bestelling aantal personen
Voorgerechten*
Krokant gebakken kalfszwezeriken, calvadossaus op
bedje van groene kool en champignons

€18,00/p.p.

x …..

Ambachtelijke kaaskroketten met een fris slaatje (2st)

€ 9,00/p.p.

x .....

Ambachtelijke garnaalkroketten met een fris slaatje (2st)

€13,00/p.p.

x .....

½ kreeft in de oven ( kruidenboter en tomaat)
½ kreeft belle vue (koud op frisse salade met cocktailsaus)

€23,00/p.p.
€23,00/p.p.

x .....
x …..

Gamba’s 3st in de oven, fris slaatje met tomaat en pijpajuin
(gepeld en gemarineerd)

€16,00/p.p.

x …..

Soepen
Tomatenroomsoep met balletjes

€ 7,00/liter

x ..... L

kippenvelouté

€ 9,00/liter

x ..... L

consommé van bosduif met fijne groentjes

€13,00/liter

x ..... L

* Bij de voorgerechten worden 2 afbakbroodjes per schotel voorzien.

Hoofdgerechten (prijs incl. 1 bijgerecht)
Hertenfilet met portosaus en wintergroentjes

€28,00/p.p.

x .....

Hazenrugfilet met portosaus en wintergroentjes

€28,00/p.p.

x .....

kalfsfilet van Jos Theys met dragonsaus en wintergroentjes

€26,00/p.p.

x .....

kalfstong in Madeirasaus met gekarameliseerd witloof

€20,00/p.p.

x .....

Mechelse koekoek met sausje van Muscadet druiven
en wintergroentjes

€21,00/p.p.

x .....

Hele kreeft in de oven (kruidenboter en tomaat)
Hele kreeft belle vue (koud op frisse salade met cocktailsaus)

€45,00/p.p.
€45,00/p.p.

x .....
x …..

Tongrolletjes met Normandische saus en grijze garnalen

€22,00/p.p.

x …..

Koninginnehapje klein met een slaatje
Koninginnehapje groot met een slaatje

€ 9,00/p.p.
€14,00/p.p.

x .....
x .....

Balletjes in tomatensaus (2st) met een slaatje
Balletjes in tomatensaus (4st) met een slaatje

€ 7,00/p.p.
€14,00/p.p.

x .....
x .....

€6,00/p.p.
€5,00/p.p.
€6,00/p.p.

x .....
x .....
x …..

€12,50/liter
€14,50/liter
€14,50/liter

x …..
x …..
x …..

Bijgerechten
aardappelgratin
kroketjes
puree

x .....
x …..
x …..

Dessert
Chocolademoelleux met advocaatsaus
Chocolademousse van Belgische chocolade
Tiramisu met Amarena kersen
Vers roomijs van Dimitri Casteleyn uit Kortrijk-Dutsel
Vanille ijs
Gezouten Karamel ijs
Stracciatella ijs van witte chocolade

Wij werken enkel met verse producten, daarom vragen wij om tijdig te bestellen op het
Wij
werken
enkel met verse
daarom vragen of
wijinvulformulier
om tijdig te bestelen
op het nummer
nummer
016/20.88.90
of viaproducten,
mail info@lammerhof.be
binnenbrengen.
016/20.88.90
of
via
mail
info@lammerhof.be
(Wij bevestigen uw bestellingen per mail binnen de 48 uur, Betaling Cash of BCC)
Kerstmis
22/12/2011
24, 25, 26bestellen
en 27/12voor
bestellen
voor 20/12/2020
NAAM FAMILIE ............................
Nieuwjaar
bestellen
voor
27/12/2011
31/12, 1, 2 en 3/1 bestellen voor 27/12/2020
ADRES ..........................................
Tel.................................................
Afhalen van bestellingen mogelijk:
MAIL............................................
24
december
tussen
15u
en
19u
Afhalen van bestellingen : BOLLENBERG 98 – 3210 LUBBEEK
25
24 december
december tussen
tussen 9u
15uenen11u
18udecember tussen 15u en 19u
125,
januari
9u en 11u30
26, entussen
27 december
tussen 9u en 13u
31 december tussen 15u en 18u
1, 2 en 3 januari tussen 9u en 13u
Geluk, liefde, een goede gezondheid,… onze beste wensen voor gezellige feestdagen!
www.lammerhof.be

1
1 januari tussen 10u en 11u30

