TRAITEUR TASTOE
HERFSTSUGGESTIES OM SAMEN TE GENIETEN
INFO@TRAITEURTASTOE.BE - WWW.TRAITEURTASTOE.BE

Kwaliteit, versheid en vertrouwen is onze passie!
Bestellingen graag minimum 2 dagen vooraf,
tenzij anders vermeld:
telefoon: 0473/220 539
email: info@ traiteurtastoe.be
(enkel geldig indien u een bevestiging heeft ontvangen)

Afhaling of levering volgens afspraak:
Mechelseweg 215, Kapelle-op-den Bos
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Doe eens lekker wild!
"Jagerstrots"
Tapasplank rijkelijk gevuld met:
Prosciutto van hert, Coppa van wild
zwijn, gerookte eendenborstfilet,
reesalami, ganzensalami, croute van wild
zwijn & konfijt, rillettes de canard,
cacio di vino (wijnkaas) & Boer'n trots
met bospaddestoelen,
toasts dadel-hazelnoot,
(vanaf 2 personen)

16,80 €/pp

Op z'n Mediterraans
"Antipasti"
Tapasplank rijkelijk gevuld met:
Crudo Dolce Pepa Rosa, Bresaola,
Pastrami, Truffelino, Chorizo, Pecorino
"Fantasie", Mozzarella spiesje,
ansjovisjes, zongedroogde tomaatjes,
olijvenmix, Tapenade, Grisini's
(vanaf 2 personen)

14,00 €/pp

Herfst buffet
Gepocheerde zalmfilet
Wrap roll met gerookte zalm & kruidenkaas
Tomaat gevuld met grijze garnaaltjes
Scampi & huisgemaakte tartaar
Mimosa eitje
Italiaanse ham & meloenparels
Ambachtelijk bereide "Roast Beef"
Gerookte eendenborstfilet met pijnboompitjes
Croute van wild & konfijt van mango
Koud groenteassortiment
Aardappel- en pastasalade
Mayonaise – Cocktail – Tartaar
Ovenverse broodjes
(vanaf 4 personen)

23,50 €/pp

Gourmet
Gemarineerd scampibrochetje,
rundsteak, varkensbrochette,
gemarineerde lamskotelet,
parelhoenfilet, chipolata,
mini kipburger, gyros,
kwarteleitjes
13,50 €/pp
Gourmet Kids
Kipsaté, miniburger,
varkenslapje, chipolata,
kalkoenschnitzel
6,50 €/pk
Warme groentenschotel
Brussels lof, groene boontjes met
spek, worteltjes, champignons,
kerstomaatjes, gratin dauphinois,
peper- en champignonsaus
7,65 €/pp
Saladebar
Gemengde salade,
tomaten, komkommer, worteltjes,
Aardappel- en pastasalade
Koude sauzen:
Mayonaise, cocktail, tartaar
6,00 €/pp

Traditioneel buffet
Tomaat gevuld met grijze garnaaltjes
Gerookte zalm met garnituur
Gevuld eitje
Italiaanse ham met meloen
Asperges in een jasje van boerenham
Wit en rood gebraad met klassiek garnituur
Kippenballetjes met pittig sausje
Koud groenteassortiment
Aardappel- en pastasalade
Mayonaise – Cocktail – Tartaar
Ovenverse broodjes
(vanaf 4 personen)

20,95 €/pp

