FEESTFOLDER
2021-2022
Welkom in onze vernieuwde winkel!
Marktstraat 4 - Nieuwpoort Stad
058 23 46 32
www.traiteurlacomida.be
FEESTELIJKE OPENINGSUREN:

Vrijdag 24 dec.

8u30 - 18u00

Vrijdag 31 dec.

8u30 - 18u00

Zaterdag 25 dec.

9u30 - 16u00

Zaterdag 1 jan.

9u30 - 16u00

Zondag 26 en maandag 27 dec. gesloten.

Zondag 2 en maandag 3 jan. gesloten.

AUTOMATENSHOPS NIEUWPOORT & PERVIJZE 24/7 OPEN!
FEESTMENU

€46

Bloemkoolmousse garnaal
Gelakt buikspek knolselder
Sweet potatoe dip met rund
***
Tagliata van rund met truffelmayo
OF
Gegratineerde visschelp met prei en champignons
(leng, tongrol, scampi, coquille)
***
Hertenfilet, gratin Dauphinois, wintergarnituren
OF
Kabeljauwhaasje, krieltjes, groenten, saffraansaus
***
Dessert van de chef
(krokante bodem, framboos, citroen, chocolade)

Kijk snel verder voor
het kidsmenu en
andere feestgerechten!

KOUDE HAPJES:

Hapjes

Bloemkoolmousse garnalen

2.50

Rollade gerookte zalm linzen

2.50

Panna cotta geitenkaas tomaat

2.50

Sweet potatoe dip met rund

2.50

Hammousse eendenborst meloen

2.50

Tapenades, toastjes,
kazen, vleeswaren…
in de winkel.

WARME HAPJES:

Aperosuggestie:

Bruschettamix (spinazie, salami, pomodori) 6.00

Coquille garnalenpuree

3.00

Gelakt buikspek knolselder

2.50

Scampi diabolique pastaparels

2.50

Mix van 20 warme bladerdeeghapjes

Sang de Pascual
(Likeur van
bloedsinaasappel)

20.00

Huisgemaakte toastjes en tapenades,
Italiaanse salami, kazen, ...

TAPASSCHOTEL:
Basic of deluxe,

Deluxe versie wordt aangevuld met
extra aperohapjes van de chef.

vanaf 2 personen
Basic: € 15,00 pp
Deluxe: € 20,00 pp
Supplement brood: € 1,50 pp
KOUDE VOORGERECHTEN:
Voorgerecht

Gebrande zalm, sojabonen, avocadocremeux

14.50

Tagliata van rund met truffelmayo

14.50

WARME VOORGERECHTEN:

Knolseldervelouté, ravioli eendenlever, coquille

11.00

Kaas– of garnaalkroket

2.00 / 4.00

Halve kreeft lookboter

dagprijs

Gegratineerde visschelp met prei en champignons
(leng, tongrol, scampi, coquille)

11.50

! Tal van verse soepen in de winkel verkrijgbaar !

Hoofdgerecht

Gevulde kwartel, fine champagne, wintergroenten *

19.00

Gevulde kalkoenfilet, veenbesjes, wintergroenten*

18.00

Hertenfilet, grand veneur, wintergroenten*

24.00

*Kies uw aardappelbereiding: 5 kroketjes, puree, gratin Dauphinois

Kabeljauwhaasje, krieltjes, groenten, saffraansaus

25.00

Paëlla met hele kreeft

dagprijs

Passende dranken
in de winkel!

Nagerecht

Dessert van de chef:
Krokante bodem, framboos, citroen, chocolade

8.00

Tiramisu 3.00

Tiramisu speculoos 3.00

Bavarois van bosvruchten 3.00

Chocolademousse deluxe 4.50

Crème catalane chocolade 5.50

Macarons de Paris 6,90

Melocakes (2 wit, 2 melk, 2 fondant) 6.90

€19

VOOR PRINSEN EN PRINSESSEN
Mini hamburger
Funky brochette
Mini hot dog
***
Tomatensoep met véél balletjes
***
Vol au vent met kroketjes
OF
Tongscharrolletjes met preipuree
***
Chocolademousse met parels

Extra verrassing
voor alle kids!

Aperosuggestie:

Alain Milliat
vruchtensapjes

Kaasschotel (vanaf 2 personen)
Feestschotel

Als hoofdgerecht (250 à 300 gr pp) of als
nagerecht (150 à 200 gr pp). De schotel bestaat uit een 6-tal verschillende kazen, fruit,
gedroogde vruchten, noten en confijt.
Hoofdgerecht: €14,00
Nagerecht: €10,00 pp
Supplement brood: €1,50 pp

Vis of vleesschotel (vanaf 4 personen)
Vis (€29.00 pp): tomaat garnaal, gerookte forel, zalm belle
vue, aspergerol met gerookte zalm, brochette scampi/
tongscharrol, eitje met krabsalade, bloemkoolmousse met
gerookte paling. (halve kreeft: supplement dagprijs)
Vlees (€19.50 pp): gevogeltecarpaccio, aspergerol met
ham, eitje, meloen met Italiaanse ham, paté, salami, tomaat met vleessalade, kippenboutje
Groenten, fruit, aardappelsalade, verse mayonaise en verse cocktailsaus zijn inbegrepen. Supplement pastasalade €3,50 pp en/of stokbrood €1,50 pp

Assortiment mini broodjes
Het beleg kan door u gekozen worden. Wij kunnen
ook een assortiment zelf voorzien. De broodjes kunnen belegd worden met groenten.
Broodjes met groenten: €1,80/stuk
Broodjes zonder groenten: €1,65/stuk
Goede afspraken maken goede vrienden!


Voor Kerst uiterlijk maandag 20 december bestellen.



Voor oud en nieuw uiterlijk maandag 27 december bestellen.



Bestellen kan in de winkel, per telefoon of via mail. Alles op voorhand te betalen.



Bij afhaling brengt u uw bestelnummer mee.



Prijzen zijn uitgedrukt in € per persoon of per stuk, zijn geldig tijdens de
kerstvakantie 2021-2022 én onderhevig aan marktverschuivingen.



Ook wij zijn afhankelijk van leveranciers voor de beschikbaarheid van al onze
grondstoffen. We voorzien een alternatief indien nodig. Bedankt voor uw begrip.

