MENU
KERST 2021

Hapjes en voorgerechten
Koude hapjes
Tartaar van st–jacobsvrucht, limoen en rode ui

€4

Carpaccio van rund, parmezaan en basilicum

€4

Ganzenleverterrine met uienconfituur

€5

Tartaar van Noorse zalm en tuinkruiden

€4

Serranoham met meloenparel

€3

Mozzarella, rode pesto en tomaat

€3

Tartaar van rund en picklescrème

€4

Huisgerookt zalmhaasje met een
créme van mierikswortel

€4

Warme hapjes
Scampi met pikante tomaten-chilisaus

€4

Soepje van prei met Breydelham

€3

Spiesje van hoevekip “yakitori“

€4

Mini bladerdeeg hapjes

€ 1,60 / stuk

Huisgemaakt mini garnaalkroketje

€ 1,50 / stuk

Voorgerechten
Creuse oesters (6 stuks)

€ 13

Zeeuwse platte oesters (6 stuks)

€ 17

Garnaalcocktail

€ 17

Tataki van tonijn

€ 16

1/2 kreeft Bellevue of kruidenboter

€ 25 (250 gr)

Vitello Tonato

€ 15

Tomatensoep

€ 5 / liter

Verse kreeftensoep met Armagnac

€ 10 / liter

Scampi pernod venkel of diabolique (5 stuks)

€ 15

Carpaccio van rundsvlees

€ 15

Huisgerookt zalmhaasje met een
créme van mierikswortel

€ 17

Hoofdgerechten
Schotels
Beschikbaar op aanvraag - fondue of gourmet
Contacteer ons voor meer informatie.

Gerechten
Cote à l’os per 2 personen

€ 49

Tongrolletjes op Normandische wijze

€ 19

Bouillabaise per 2 personen

€ 59

1/1 Kreeft Bellevue of kruidenboter

€ 49

Varkenshaas Filet d’Anvers, Tierenteynmosterd € 22
Scampi Diabolique of pernod venkel 8 stuks

€ 18

Varkenswangetjes met Duvel

€ 17

Kalkoenrollade met poivrade saus

€ 19

Hertenstoverij met spekjes & champignons

€ 19

Hertenkalffilet met gekarameliseerd witlof

€ 21

Gevulde kalkoen

Enkel op aanvraag

Bijgerechten
Puree

€ 4,90 / 500gr

Gebakken aardappelen

€ 4,90 / 500gr

Gratin
Verse kroketten
Ovenaardappelen

€ 8 / kilo
€ 0,70 / stuk
€ 4,90 / 500 gr

Nagerechten
Dessertenbuffet
Verschillende desserten aan € 12,5 p.p.
zoals mini eclairs, mini soesjes, fijne
patisserie, macarons, etc.

Andere desserten
Duo chocolademousse
Dessert by “Roger Van Damme “

€6
€ 15

Panna cotta met frambozencoulis

Cadeaugeschenken
Wij hebben ook cadeaumanden en -bonnen
in de winkel beschikbaar.

Praktisch
Bestellen kan via info@atelier-puur.be of op het
nummer 03 430 94 55. Specifieke wensen
bespreken we graag samen met u.

Ahaalmomenten
24 december - afhalingen van 14u tot 16u
25 december - afhalingen van 10u tot 12u

ATELIER PUUR
Mechelsesteenweg 300
2830 Blaasveld
www.atelier-puur.be

‘Happiness is homemade’

€6

