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TRAITEUR DE SPARRESTEDE 
Kerst- en eindejaarsmenu’s 2021-2022 

24 & 25 december – 31 december & 1 januari 

Menu 1 

Romige aspergesoep met aspergepuntjes 

… 

 

Gebakken zalmfilet op z’n vel met puree van butternut en krokante spekjes 

 

… 

 

Kalkoenfilet met champignonroomsaus, rode kool met gebakken appeltjes,  

erwtjes en wortelen en aardappelkroketten 

 

26,95 euro p.p. 

 

 

Menu 2 

Rundscarpaccio met rucola, Italiaanse kaasschilfers en pijnboompitjes 

… 

 

Bouillabaisse met rouille 

… 

 

Varkenshaasje met jagersaus, Brusselse spruitjes, schorseneren in roomsaus en 

dennenaardappelen.  

 

31,95 euro p.p. 

 

                      

Bezoek onze website voor het volledige aanbod zoals hapjes, 

soepen en nog veel meer of haal uw folder op in de winkel. 

 

www.traiteurdesparrestede.be 
 

Alle gerechten kunnen ook individueel besteld worden. 
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Feestelijk gevarieerde eindejaarsschotels 

Tomaat gevuld met grijze garnalen, gestoomde Atlantische zalm, gestoomde tongfilet, 

gestoomde pangasiusfilet, huisgemaakte krabsalade en een gevuld eitje, vergezeld van 

verse groentjes en koude saus met de keuze uit rijstsalade en/of koude aardappelen en/of 

verse voorgebakken frietjes 

18,50 euro p.p. 

 

 

 
Tomaat gevuld met grijze garnalen, gestoomde Atlantische zalm, gestoomde tongfilet, 

gestoomde pangasiusfilet, gerookte Schotse zalm- en heilbotfilet en een gevuld eitje, 

vergezeld van verse groentjes en koude saus met de keuze uit rijstsalade en/of koude 

aardappelen en/of verse voorgebakken frietjes 

21,50 euro p.p. 

 

 

 

 

Tomaat gevuld met grijze garnalen, gestoomde Atlantische zalm, gestoomde tongfilet, 

gestoomde pangasiusfilet, een gevuld eitje, wit van gevogelte, Gandaham met meloen en 

gekookte ham vergezeld van verse groentjes en koude saus met de keuze uit rijstsalade 

en/of koude aardappelen en/of verse voorgebakken frietjes 

20,00 euro p.p. 

 

 

 
 

 

Handig om te weten !!! 

Er wordt 20 euro voorschot gevraagd om uw bestelling vast te leggen. 

Uw 20 euro voorschot wordt gehouden als waarborg voor het materiaal en bekomt u terug 

wanneer het materiaal volledig, in goede staat en tijdig (voor 29 januari 2022) wordt 

terugbezorgd!! 

Deze waarborg wordt cash afgerekend! 

 

Gelieve in de winkel te komen bestellen, zodat wij uw voorschot kunnen vereffenen. 

 

 

Enkel cash of Payconiq mogelijk! 
 

 

 

                   


