
 

 

 

APERITIEFHAPJES 
 

 

Mini-vidé met ham 

       garnaal 

        geitenkaas en zongedroogde tomaat   € 0,90 

 

Mini-pizza met ham en ananas      € 0,90 

 

Mediteraanse croque        € 0,90 

 

Mini Quiche          € 1,00 

 

Bladerdeegje met Ganda, geit en tomatentappenade   € 0,90 

             

Scampihapje met mangodip       € 1,50 

 

Koud aperitiefglaasje        € 1,50 

  -Zalmmousse met grijze garnalen 

  -Gerookte forel met appel 

  -Humus met feta en tartaar van tomaat 

  -Vitello tonato 

   

 

Garnaalkroket         € 3,00 

 

Kaaskroket          € 1,60 

 

Aardappelkroket         € 0,20 

 

Foie gras  ( op bestelling ) 
 

 

 

 

 

 

     

  

 Delicatessen Hanssens 

 Botestraat 66 

 9032 Wondelgem 

 tel & fax : 09 2536007 

 Btw : 642.276.590 

 www.dh-traiteur.be 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

EINDEJAARSFOLDER 2019 
 

 

 

 

 

 

  

 Dinsdag 24/12 en 31/12 : OPEN tot 16.00u. 

  

 Woensdag 25/12 en 1/1/2020:   afhalingen tot 16.00u 

 

 

 

 

 Bestellingen voor Kerst plaatsen vóór 20/12/2019 

 en voor Oud & Nieuw plaatsen vóór 27/12/2019 



 

 

Buffet 1: 

Ardeense ham met asperges, Roquefort peer met rauwe ham, pastei met 

uienkonfijt, tomaat met grijze garnaal, gepocheerde zalm, gerookte zalm, 

heilbot en forel,(…)       € 25,50 

 

Buffet 2: 

Ardeense ham met asperges, rauwe ham met meloen, kalkoen (natuur en 

gerookt) met vruchten, pata negra met mangokonfijt, tomaat met grijze   

garnaal, Provençaalse tonijn, zalmmousse met gerookte zalm, gerookte  

heilbot(…)         € 26,50 

 

 Buffet 3: 

Ardeense ham met asperges, rauwe ham met vruchten, kippenfilet met   

perzik, witlofschuitje met grijze garnaal, Provençaalse tonijn, gepocheerde 

zalm, langoustine, zalmmousse met gerookte zalm, gerookte heilbot en   

forel, (…)                    € 29,00 

  

Buffet 4:  

Half kreeftje, gerookte zalm en rivierpaling, gepocheerde zalm, grijze     

garnaal, gamba, meloen met viscocktail, carpaccio van verse vijg met geit en 

gerookte eendenfilet, bruschetta met Parma en mozzarella, abrikoos met 

pata negra, vitello tonato(…)      € 36,50 

 

(…)= ruim rauwkost, eitje, sausjes, koude aardappelen, brood en boter 

 

Visschotel 1 : 

tomaat-garnaal, gerookte heilbot, gerookte forel, tonijn, gepocheerde zalm, 

ruim rauwkost, gevuld ei, sauzen     € 17,50 

 

Vis– en vleesschotel : 

tomaat-garnaal, gerookte forel, gepocheerde zalm, Ardeense beenham,          

rauwe ham met meloen, ruim rauwkost, gevuld ei, sauzen € 16,25 

 

Kreeftenschotel : 

1/2 kreeft, gerookte zalm en heilbot, grijze garnalen, komkommer met   

viscocktail , gegrilde gamba, ruim rauwkost, gevuld ei, sauzen 

          dagprijs 

            

            

 
 

Kaasschotel met noten en fruit      € 11,00 

 

Kaasschotel met noten en fruit + brood     € 13,00 

 

Vleesschotel met groenten of fruit      € 11,00 

 

Brunch :  (vanaf 6 pers) 

 

Soep, gerookte zalm, grijze garnalen, assortiment kaas,                              

assortiment  fijne vleeswaren, koude pastasalade, slaatje, verse vruchten,  

quiche, assortiment broodjes en boter     € 26,50 

 

Breughelmaal : 

 

Ardeense ham, Gentse kop, boerenring, witte pens, rauwe ham,             

boerenpaté, droge worst, kaas, verschillende soorten brood,                       

boter en smout, gemengde salade, mosterd, sausje, rijstpap  € 13.00 

 

 

 

Racletteschotel : 

 

Zwitserse raclette, Morbier, Gruyere, rauwe ham, gerookte bacon,          

Ardeense filet, groentenschotel, zoetzure groenten, sausje, champignons, 

paprika, radijs, aardappel, brood en boter     € 13,50 

 

 

Mini-sandwich belegd         €  1,00 

 

Mini-broodje belegd ( wit en grof, zacht en krokant    

   met en zonder zaadjes )     € 1,00 

 

Mini bagnat ( wit en grof)       € 1,20 

 

Mini broodjes luxe belegd      € 1,25 en € 1,45 

 

Sandwich belegd         € 1,50 


