Buffetten

Fondue & Gourmet

DELICATESSE SCHOTEL

FONDUE

vanaf 2 personen

± 350g/portie

• Rillettes huisbereid
• Paté van het huis met
uienconfijt
• Americain prepare
• Ovengebakken ham van het
huis
• Gebakken varkensgebraad
tonato
• Ham-asperge salade
• Cannelloni van filet de sax
met mousse van paté
• Gebakken kippenhaasje
krokant
• Carpaccio van kip met
rucola, Parmezaan en tomaat
• Tomaat met ham salade

• Filet mignon
• Varkenshaasje
• Kalkoenfilet
• Gepaneerde gehaktballetjes:
curry/paprika
• Spekrolletjes

€14.

Bestelformulier

Gebruik dit bestelformulier om uw bestelling door te geven.
• Bestellen op dag A voor afhaling op dag C.
• Producten die niet op dit bestelformulier staan, kunnen niet besteld worden.
• Hou uw kasticket goed bij! Waarborgen worden enkel terugbetaald op vertoon van uw kasticket.

GOURMET
± 450g/portie

€7.

• Varkenshaasje
• Gemarineerde kipfiletreepjes
• Rundstournedos
• Gemarineerde kalkoenfilet
• Cordon bleu
• Kalkoenbrochette
• Hamburger
• Chipolata worstje

45

p.p.

FEESTSOEPEN

€8.

95
p.p.

Aantal

Tomatensoep met balletjes

❑ €1,85/0,5l ❑ €3,20/1l

Aspergesoep met Breydelham en aspergestukjes

❑ €2,30/0,5l ❑ €4,30/1l

Courgette,Cresson soep

❑ €2,30/0,5l ❑ €4,30/1l

Pompoensoep met tijgergarnaal

❑ €2,30/0,5l ❑ €4,30/1l

Tomaten creme soep

❑ €2,30/0,5l ❑ €4,30/1l

Bisque van garnalen

❑ €3,85/0,5l ❑ €7,50/1l

FEESTSCHOTEL VLEES per 2 personen

Aantal

Gevulde kalkoenfilet met archiducsaus en gratin
aardappel met spek, witloof, bonenrol, peertjes,
appelpartjes

95

p.p.

€12.95/p.p.

FEESTSCHOTEL VIS per 2 personen

KOUD VLEES- EN
VISBUFFET ROYAL

GROENTEBUFFET
Kan ook apart besteld worden per 2 of 3 personen

Kabeljouwhaasje in spekjasje met lichte currysaus, julienne van wortel en prei, tomaat
gevuld met spinazie , tuinkruidenpuree

GRILLMIX ROYAL

KREEFTEN

Vlees en vis worden apart geschikt op schotels.
Het groentebuffet wordt op een aparte schotel
geschikt. Bij vochtverlies van vlees, vis of
groenten kan geen smaakverschil ontstaan.
Smakelijk.

Gerookte zalm, forel, heilbot en makreel
Gebakken zalm
Gebakken rosbief
Gebakken varkensfiletgebraad tonato
Gandaham met meloen
Gekookte ham met asperges
Gebakken kippenvleugel
Tartaar van scampi
Rundercarpaccio
Tomaat met garnalen
Haringhapje
Visschelp gevuld met vissalade
Smossalade
Groenten buffet*
Koude sausjes tartaar,coctail,italiaanse dressing

€17.

Aantal

Gegrild

€17.95 p.p.

Belle vue

€13.95/p.p.

BUFETTEN

•
•
•
•
•
•
•

95

p.p.

Voor de schotels wordt per schotel €5 waarborg gevraagd.

Teppanyaki

•
•
•
•
•
•

Vitamientjes
Tomatensalade
Bloemkoolsalade
Boontjessalade
Geraspte wortelen
Aardappelsalade
Salade royal apart

Kan aangevuld worden met
pastasalade à € 12,85/kg of
rijstsalade à € 13,45/kg.

€10.25

p.p.

p.p.

TEPPANYAKI MENU

Voor de Teppanyaki schotels wordt per schotel €5 waarborg gevraagd.

± 350g/portie

VIS
• Sindai zalmspiesje
• Japanse grietfilet flower
• Shikoku scampi
• Hokkaido coquille

VLEES
• Yamato varkenshaasje
• Tokio runderlapje
• Kushiyaki kiphaasje
• Lamsfilet

Delicatesse schotel

€14.95 p.p.

Koud vis- en vleesbuffet royal

€17.95/p.p.

€12.

95
p.p.

Combineer ook met één van onze warme sauzen

€7.45 p.p.

Gourmet

€8.95 p.p.

Grillmix Royal

€9.45 p.p.

Groenteschotel gourmet, fondue of grillmix

€3.75 p.p.

Teppanyaki Menu

€12.95 p.p.

Groenteschotel Teppanyaki

€3.95/p.p.

Pasta linguine pesto rosso

€3.25 p.p.

Teppanyaki-plaat huur

€7.00/stuk

Broodjes kunnen met apart bestelformulier in de winkel besteld worden.

Voornaam :
Naam :

Bus:

Gemeente :

Tel. :
Gsm :

PASTA LINGUINE
PESTO ROSSO

GROENTEN
± 300g/portie

Teppanyaki-bakplaten kan u bij ons huren voor €7.00/
toestel. (waarborg €50). Gelieve min. 3 dagen op voorhand te reserveren (d.w.z. voor het weekend tegen de
donderdagmiddag).

Nr. :

Straat :

Heel lekker bij Teppanyaki:
• Wortelschijfjes,
courgette,
minichampignon,
rode en gele paprika
• Om op te warmen in de
oven en warm te houden
op de plaat

Aantal

Fondue

Postcode:

Een stukje
traditionele
Japanse keuken
bij u aan tafel!

Aantal

FONDUE, GOURMET, TEPPANYAKI

kippenhaasje met Breydelspek
voorgegaard gekruide spekfakkel
gerijpte kalfsentre-côte
gemarineerde lamsfilet
chateaubriant
varkenshaasje

€3.75

+ aardappelbrochette en lookbroodje

Zowel vlees, vis als groenten kunnen op dezelfde plaat
klaargemaakt worden. Culinaire Eetwinkel Meuninck
stelde voor u een evenwichtig vis- en vleesassortiment
samen met verse producten van bij ons. Bovendien blijft
u bij de gasten aan tafel i.p.v. uren in de keuken.

€17.95/p.p.

± 320g/portie

vanaf 2 personen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aantal

E-mail :

Datum bestelling :

± 300g/portie

/

Datum afhaling :

€3.

95

p.p.

€3.

25
p.p.

Gewenst uur :

/

u

/
/

Broodjes

Beste klant
Lekkere hapjes en heerlijke gerechten ... ze mogen niet ontbreken. Omdat het niet altijd
eenvoudig is om het perfecte menu samen te stellen, helpen we u graag bij de zoektocht
naar het ideale feestmaal. Ontdek ons uitgebreid assortiment op de volgende pagina's
en laat u inspireren. Tijdens de feestdagen zal er in de winkel een grote keuze zijn aan
aperitiefhapjes en eindejaarsgerechten die niet op voorhand besteld kunnen worden.

Sinds jaar en dag één van ons specialiteiten.

Voorzie een 5 à 6 stuks per persoon voor
een volledige maaltijd en ongeveer 3
broodjes voor een receptie. Broodjes zijn
verkrijgbaar vanaf 24 stuks.

Geniet er van en eet smakelijk!
FEESTSOEPEN

TRAMAZINES

•
•
•
•
•
•

Mini driehoekige bruine of witte

• ham ham, sla, tomaat, ei, mayo
• kipfilet kipfilet, sla, tomaat, ei,
ananas, cocktail
• Nutella banaan nutella, beste boter,
banaan

ham/kaas, tropical kip, rosbief.
Ook te verkrijgen met beleg naar
keuze: maximum 6 soorten

Per stuk belegd .................€1.10/stuk
Vanaf 100 stuks ................€1.00/stuk

Per stuk belegd .................€1.00/stuk

FEESTSCHOTEL VLEES €13,95/PERS.

tonijntino, krabsalade, martino, smos

Vanaf 250 stuks ................€0.90/stuk

Enkel verkrijgbaar per 2 personen

• Gevulde kalkoenfilet met archiducsaus en gratin aardappel met spek, witloof, bonenrol, peertjes, appelpartjes

FEESTSCHOTEL VIS €17,95/PERS.
Enkel verkrijgbaar per 2 personen

• Kabeljouwhaasje in spekjasje met lichte currysaus, julienne van wortel en prei
• Tomaat gevuld met spinazie , tuinkruidenpuree

20151116 Folder Meuninck Traiteur

• kaas kaas, sla, tomaat, ei, mayo

Tomatensoep met balletjes................................................ € 1,85.........€ 3,20
Aspergesoep met Breydelham en aspergestukjes....... € 2,30.........€ 4,30
Courgette cresson soep...................................................... € 2,30.........€ 4,30
Pompoensoep met snippers van tijgergarnaal ............. € 2,30.........€ 4,30
Tomaat suprême soep ........................................................ € 2,30.........€ 4,30
Bisque van garnalen............................................................. € 3,85.........€ 7,50

verschillende soorten beleg:

Suggesties
van de Chef

tomaat, ei, mayo

liter

Zachte broodjes belegd met 6

CULINAIRE TRAITEURIDEEËN

• americano préparé, ajuin, augurk,

PARTYMAND

B E S T E L F O R M U L I E R

zonder korst:

+

boterhammetjes in laagjes opgebouw en

½ liter

•

Mozzarella: mozarella, kruidenolie, tomaat, serranoham

•

Zalm: gerookte zalm, kruidenkaas, ui, tomaat

•

Gerookte forel: gerookte forel, tomaat, abdijham, gebakken uitjes

•

Gerookte kipfilet: witoof, paprika, chutney van ananas, gerookte kipfilet

•

King Krab: krab, coctail, tomaat, ei mimosa, tomaat

•

Filet de sax: andalouse, champignons gebakken, zongedroogde tomaat, filet de sax

•

Vissalade: huisgemaakte vissalade, sperzieboon, walnoot, seizoensfruit

•

Garnaal: garnaalsalade,tomaat,ei,sla

•

Gezond: sla,tomaat,wortel,komkommer,ei, kruidenkaas

•

Carpaccio: secreto 07 ,kruidenmix,parmezaan schaafsel

•

Pic nic: varkensgebraad, sla,tomaat,augurk ,coctailsaus

•

Tropical: kipsla,tomaat,ananas,coctailsaus,sla

•

Italliano: Toscaanse prepare,pesto,rucola ,parmezaanschaafsel

•

Bicky Americano: americain,ui ,augurk, bickysaus

Alles kan geschikt worden in mandjes of in een brood.
Voor het brood zal een meerprijs aangerekend worden van het brood naargelang het
aantal personen.

Per stuk belegd ...................€1.45/stuk

Combinaties mogelijk van partymand, tramazines en specialiteiten vanaf 24 stuks in totaal.

Voor de broodjesmanden wordt €10 waarborg gevraagd.

Cad e a u bon

ter waarde van

€ 10

Voor:
Vanwege:
1 jaar geldig

vanaf:

Handtekenin

Wenst u iemand eens
lekker te verrassen?

Onze feestschotels werden met de grootste zorg samengesteld om u een passende variatie aan smaken te kunnen aanbieden. Alle Feestschotels zijn
verkrijgbaar per 2 personen.
Onze feestschotels zijn vast vooropgesteld en kunnen onderling niet met
elkaar gecombineerd worden. Alles ui t deze folder dient op voorhand
besteld te worden. Besteld dag A afhalen dag C.

g:

Cad ea ubon

berge
- 8370 Blanken
Kerk straat 115
| F. 050 41.75.10
T. 050 41.25.37
euninck .be
w.m
ww
|
.be
info@meuninck

2130181_EXT

Brie: brie, honing, noten

0 tot 18u30,
open van 7u3
0
OPENINGSURENen op feestdagen vanaf 8u0
weekend
in het
Voor:

Vanwege:

ter waarde van

€ 20
10

Dan heeft Culinaire eetwinkel Meuninck het ideale
geschenk! In onze winkel kan u cadeaubonnen kopen
ter waarde van 10 en 20 euro.
Vraag ernaar in de winkel.

1 jaar geldig vanaf:
Handtekening:

2130181_EXT

•

Niets uit deze folder mag gekopieerd worden zonder toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Alle prijzen zijn onderhevig aan marktschommelingen en overschrijven
de prijzen uit voorgaande folders. Aanbiedingen geldig tijdens vermelde periodes, uitgezonderd drukfouten. VU: Geert Meuninck, Kerkstraat 115, 8370 Blankenberge.

LUXE MAND MET SPECIALITEITEN

Kerkstraat 115 - 8370 Blanken
berge
T. 050 41.25.37 | F. 050 41.75.10
info@meuninck .be | www.me
uninck.be
OPENINGSUREN open van 7u30
tot 18u30,
in het weekend en op feestdag
en vanaf 8u00

Kreeftbereidingen
KREEFT BELLE-VUE €13,95/PERS.
• Kreeft gekookt in een op smaak gebrachte bouillon, krobsla, tomaat,
zachtgekookt ei en wiskysaus
• Kan eventueel dienen als aanvulling bij buffet royal

Kerkstraat 115 - 8370 Blankenberge
T. 050 41.25.37 | F. 050 41.75.10
info@meuninck.be | www.meuninck.be
OPENINGSUREN open van 7u30 tot 18u30, in het weekend en op feestdagen vanaf 8u00

GEGRILDE KREEFT €17,95/PERS.
• Gegrilde kreeft 450g met verse kruidenboter met een kruidensalade

