Duyvejonck-Hanssens
Botestraat 66
9032 Wondelgem
Tel & fax : 09 2536007

Bezoek ons op

www.dh-traiteur.be

Goed om weten !

* Voor feesten en recepties kan U vrijblijvend menu’s en prijsbestekken vragen.
* Wij vragen U 4 dagen op voorhand te bestellen, aangezien wij enkel met verse
ingrediënten werken en om U een vlotte bediening te verzekeren. Al onze bereidingen
zijn te bekomen vanaf 4 personen.
* De prijzen van de gerechten kunnen lichtjes schommelen naargelang de marktprijzen.

* Materiaal ( borden en bestekken ) kan U gratis gebruiken.

* Alle gebruikte schotels dienen binnen de vijf dagen proper te worden teruggebracht,
zoniet wordt de afwas aangerekend.
* Wenst U een gerecht dat niet in onze folder vermeld staat, aarzel niet om het ons
te vragen.

* BTW: BE 0642.276.590

SPECIALITEITEN
Kaasschotel

€ 9,00

Kaasschotel met noten en vers fruit

€ 16,00

Kaasschotel met noten, vers fruit en brood

€ 18,00

Kaasschotel met noten en vers fruit, pastei met groenten

€ 16,50

Kaasschotel als dessert

€ 12,65

Kaasschotel als dessert met noten en vers fruit

€ 14,15

Racletteschotel 1 :

-kaas :

Zwitserse raclette
Morbier
Gruyère Comté
-gerookt vlees : Vlaamse boereham
Gerookte bacon
Ardeense filet
-groentenschotel
-zoet-zure groentjes
-sausje

€ 16,50

Racletteschotel 2 :
schotel 1 met
champignons, paprikareepjes, radijs, aardappel in eigen jasje

€ 18,50

Broodjesmaal : 7 mini-sandwiches pp. belegd met kaas,
gekookte ham, pastei, américain, vissalades, gerookte
vis,… en telkens voorzien van een groentengarnituur
op een schotel gegarnierd.
!! Het beleg kan worden aangepast naar eigen wens.
→ mini-pistolets
→ mini-soft
Breughelmaal ( vanaf 8 pers )
-Ardeense beenham
-Vlaamse boereham
-Kop
-Boerepaté
-Boerering
-Droge worst
-Witte pens
-Kaas
-Verschillende soorten brood, boter en smout
-Gemengde salade, sausje, mostaard
-Dessert ( rijstpap, rijsttaart of vruchtentaart )

€ 10,50
€ 1,50/st
€ 1,50/st

€ 18,00

* Het breughelmaal kan aangevuld worden met :
warme beenham, konijn met pruimen, stoofkarbonade
Vleesschotel met groenten ( gemengde salade, tomaat,
komkommer, boontjes, asperges )

€ 16,00

Vleesschotel met een fruittuintje

€ 16,00

APERITIEF
KOUD
Lepelhapjes

€ 1,00

Aperitiefglaasje

€ 1,50

Peperkoektoastje met haring of met geitenkaas en vijgenkonfijt (vanaf 20st) € 0,90
Kerstomaat met grijze garnalen
(vanaf 20 st)
met tonijn ( vanaf 20st )
met mozzarella en kruiden ( vanaf 20st )

€ 0,90
€ 0,90
€ 0,90

Meloenballetje met Parmaham

(vanaf 20 st)

€ 0,90

Witlofschuitje met pata negrapaté (vanaf 10 st)

€ 0,90

Gevulde champignon met gorgonzola of kruidenkaas
Dadel met geitenkaas (vanaf 10 st)
met kaas, ham en walnoot
Kuipje met krab en perzik

(vanaf 10st )

(vanaf 5 st)

Taartje met gerookte forel en komkommer
Zalmrolletjes

(vanaf 10 st)

€ 0,90
€ 0,90

( vanaf 10st )

( vanaf 10 st )

Taartje met tomaat en fetakaas

€ 0,90

€ 0,90
€ 0,90

( vanaf 10st )

€ 0,90

Kaasplankje versierd met vruchten

€ 4,00

Knabbelgroenten met dipsaus

€ 2,50

Zuiders aperitiefbordje ( olijven, ansjovis, zongedroogde tomaat, grissini met ham,
pur porc salami, zuiderse kaas )
€ 3,00
Aperitiefbordje ( olijven, kaas, salami, Parma, radijsjes, kerstomaat
tappenade, mini-grissini )

€ 6,00

Mini-sandwich belegd

€ 1,50

Sandwich belegd

€ 2,50

Mini-pistolets

€ 1,50

APERITIEF
WARM
Mini-vidé met mosselen met kruidenboter
-vol-au-vent
-zalm
-garnaal
-ham
- Brie en peer
-tomatenpesto en kip

€ 0,90

Mini-pizza met ham en ananas, kaas
met salami, champignons, paprika en kaas

€ 0,90

Dadel met spek
met geitenkaas

€ 0,90
€ 0,90

Mini-taartje met spinazie en zalm (vanaf 20 st)

€ 0,90

Mini-taartje met broccoli en gerookte zalm (vanaf 20 st)

€ 0,90

Italiaanse gehaktballetjes

€ 0,90

( vanaf 20st )

Mini-taartje met champignons, pesto en bacon ( vanaf 10st )

€ 0,90

Mini-taartje met geitenkaas en appel

€ 0,90

Scampi met dipsaus
Mini-quiche

( vanaf 10st )

( vanaf 10st )

€1,50
€ 1,00

KOUDE SCHOTELS
Steeds verkrijgbaar in de winkel vanaf 1 persoon.
Fermette ( camembert of geitekaas, fruit, pijnboompitten, dressing, rauwkost )

€ 7,50

Salade Capri (mozzarella, tomaat, basilicum, olijfolie, ei, sla, komkommer )

€ 7,50

Engelse schotel (hesp, rauwe hesp, salami, rauwkost)

€ 7,50

Américain schotel (américain, rauwkost)

€ 7,50

Koude kip (halve kip, perzik, rauwkost)

€ 7,50

Salade Niçoise (tonijn, ansjovis, olijven, paprika, sla, tomaat, ei)

€ 7,50

Tomaat-garnaal (tomaat, garnaal, rauwkost)

€

Hors d’œuvre varié (garnaal, tonijn, gekookte en rauwe ham, rauwkost)

€ 8,50

Dieetsalade (kippefilet tuinkruiden, kalkoenfilet, filet de Saxe,
paardefilet, rauwkost, dressing)

Vegetarische salade (sla, tuinkers, tomaat, komkommer, asperges,
wortel, selder, macedoine, olijven, dressing)

€ 7,50
€ 7,50

Kaassalade (kaas, ananas, kalkoenfilet, paprika, rauwkost)

€ 7,50

Vissersbordje (gerookte zalm, garnaal, tonijn, noordzeesla, rauwkost)

€ 9,50

Griekse sla (Griekse feta, olijven, paprika, rauwkost)

€ 7,50

Perzik-tonijn (perzik, tonijn, rauwkost)

€ 7,50

Slaatje (sla, tomaat, komkommer, wortel, asperges, selder)

€ 4,50

Rauwkost = sla, tomaat, komkommer, wortel, ei, asperges, rode biet, selder

Supplement :

mini-broodje met boter
koude aardappelen
koude pastasalade

€ 0,40
€ 1,50
€ 2,00

Verkrijgbaar op bestelling vanaf 4 personen.

Gemengde schotel

tomaat-garnaal, rauwe ham met meloen, Ardeense beenham, ruim rauwkost,
gevuld ei, sauzen

€ 15,00

Visschotel

tomaat-garnaal, gerookte heilbot, gerookte forel, tonijn, zalmfilet,
ruim rauwkost, gevuld ei, sauzen

€ 19,75

Vis– en vleesschotel

tomaat-garnaal, gerookte forel, zalmfilet, Ardeense beenham,
rauwe ham met meloen, ruim rauwkost, gevuld ei, sauzen

€ 19,75

Visschotel Tropical

tomaat-garnaal, langoustine, scampi, zalmfilet, perzik-tonijn,
meloen, kiwi, ruim rauwkost, gevuld ei, sauzen

€ 19,75

Delicatesseschotel

1/2 kreeft, zalmmousse, tomaat-garnaal, gevuld ei,
ruim rauwkost, aardappelen, sauzen

Supplement :

mini-broodje met boter
koude aardappelen
koude pastasalade

richtprijs

€ 32,00

€ 0,40
€ 1,50
€ 2,00

KOUDE BUFFETTEN
Verkrijgbaar op bestelling vanaf 8 personen.
***Alle koude buffetten zijn vergezeld van
ruim rauwkost, gevuld ei, aardappelen, broodje+boter, sausjes ***
Buffet 1

€ 14,25

Ardeense ham met asperges
Rauwe ham met meloen
Fricandon met peren
Kippenboutje met perzik
Pastei met uienkonfijt
***
Buffet 3

Buffet 2

€ 20,75

Tomaat-garnaal
Gepocheerde zalm
Visterrine
Gerookte forel en rivierpaling
Provençaalse tonijn
Komkommer met krab
***

€ 21,75

Ardeense ham met asperges
Kalkoen op Hawaiaanse wijze
Rauwe ham met meloen
Tomaat-garnaal
Gepocheerde zalm
Gerookte zalm en heilbot
***

Buffet 5

€ 21,70

Mozzarella met kip en tomaat
Rauwe ham met meloen, grissini
Pastei met uienkonfijt
Gepocheerde zalm
Garnaalcocktail
Provençaalse tonijn
Visterrine
***
Buffet 8

€ 22,50

Mozzarella met tomaat en kip
Rauwe ham met meloen, grissini
Feta, ham en zongedroogde tomaat
Garnaalcocktail
Provençaalse tonijn
Bruschetta met gerookte zalm
Pastasalade met vis
***

Buffet 6

€ 22,05

Ardeense ham met asperges
Rauwe ham met meloen
Pastei met uienkonfijt
Tomaat-garnaal
Gepocheerde zalm
Zalmmousse
Gerookte zalm en heilbot
***

Buffet 10 € 29,25
Ardeense ham met asperges
Gevogelte-schotel met vruchten
Garnaalcocktail
Perzik met krab
Gepocheerde zalm
Gerookte zalm, heilbot, forel, rivierpaling
Zalmmousse
***
Buffet 12 € 33,80 (richtprijs)
Half kreeftje
Tomaat-garnaal
Gerookte zalm, heilbot en rivierpaling
Gepocheerde zalm
Gamba
Visterrine
Perzik met tonijn
Meloen met viscocktail
***

!!! Koude schotels en buffetten kunnen naar believen gewijzigd worden.
Vraag vrijblijvend inlichtingen!!!

KOUDE VOORGERECHTEN

Vissersbordje met heerlijk gerookte vis

€ 8,70

Cocktail met grijze garnalen

€ 10,70

Halve kreeft ’belle vue’ met aangepaste sausjes

€ 12,30 (richtprijs)

Parmaham omringd door exotische vruchten

€ 8,50

Fruitig slaatje met gerookte eendefilet en frambozenvinaigrette

€ 8,70

Pittige salade met lauwe geitenkaas en frambozenvinaigrette

€ 8,50

SOEPEN ( per persoon)

Tomatenroomsoepje geparfumeerd met basilicum

€ 2,00

Aspergevelouté met bieslook

€ 2,00

Witlofroomsoepje

€ 2,50

Velouté van broccoli met gerookte zalmreepjes

€ 3,00

Minestrone

€ 2,50

Kervelsoepje

€ 2,00

WARME VOORGERECHTEN
Gebakken st.-Jakobsvruchten gedresseerd op groentenjulienne
en een sausje met pernod

€ 8,95

Scampi diabolique met rijst

€ 8,95

Brochette van scampi overgoten met een licht kerriesausje,
geconcasseerde tomaat, spinazie en rijst

€ 8,95

Half kreeftje met fijne groentenjulienne ( per 2 personen )

€ 13,00 (richtprijs)

Witlof en zalmrolletje met garnaal en rivierkreeftjes

€ 8,50

Vispannetje met garnalensausje en aardappelroosjes

€ 9,50

HOOFDGERECHTEN
VIS

Waterzooi van vis ( garnaal, mosselen, zalm, kabeljauw,
st.-Jakobsvruchten )

€ 16,95

Kabeljauwhaasje met zachte paprikasaus
op een bedje van spinazie en trostomaatjes

€ 15,65

Vissersbordje met fijne groentjes, geparfumeerd met Pernod

€ 16,95

Duo van zalm en kabeljauwhaasje met een gorgonzolasausje
vergezeld van een groentengarnituur

€ 15,65

Paling in de room
op provençaalse wijze
in ‘t groen

€ 14,95

Paëlla

€ 11,50

( vanaf 8 personen )

HOOFDGERECHTEN
VLEES EN GEVOGELTE
Gemarineerd varkensgebraad met saus naar keuze, groentengarnituur
(mosterdsaus, archiduc, béarnaise, sinaasappelsaus, pepersaus)

€ 12,50

Gevuld varkenshaasje op Zuiderse wijze met groentengarnituur

€ 14,65

Kalfsgebraad ‘Orloff’ met getomateerd champignonsausje

€ 15,50

Osso Bucco ‘milanese’

€ 16,95

Kalkoenfilet met spekjes, dragonsausje en groentengarnituur

€ 12,50

Gevulde kippenfilet met een zachte preisaus en groentengarnituur

€ 12,50

Gentse waterzooi ( 1/2 kip pp )

€ 10,45

Haantje in de rode wijn

€ 10,45

Filet van parelhoen met een pepersausje met champignons en spekjes,
groentengarnituur

€ 13,65

Konijn met Westmalle, gestoofde appeltjes en natuuraardappelen

€ 13,65

Warme beenham met saus naar keuze ( bvb provençaal, pepersaus,
archiduc), koude of warme groenten, aardappelen, brood en boter.
Vanaf 20 personen

€ 12,50

HOOFDGERECHTEN
WILD ( seizoen)

Hazerug vergezeld van een romig sausje en een garnituur van
appeltjes , veenbessen en gestoofd witlof

...

Filet van fazant met wouddelicatessen en een vleugje dragon,
een veenbessenschuitje en geconfijt witlof

...

Everboutgebraad met paddestoelen en dauphine aardappelen

...

Filet van hert met hazelnoot, een garnituur van appeltjes met
veenbessen, witlof en dauphine aardappelen

...

Stoofpotje van hert, appel en veenbessen

...

(prijs seizoen)

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met aardappelkroketten, aardappelpuree,
natuuraardappelen, gevulde aardappel, dauphine aardappelen, tagliatelli of rijst.

PASTAGERECHTEN

Tagliatelli pomodoro met fetakaas

€ 6,50

Penne Napolitana ( ui, wortel, selder, tomaat )

€ 6,50

Macaroni boscaiola ( spek en champignons )

€ 6,50

Tagliatelli met zeevruchten ( roomsausje met garnaal, zalm,
scampi, mosselen )

€ 10,00

Rigatoni met chorizo en tomaat

€ 6,50

Penne met prosciutto ( rauwe ham en tomaat )

€ 6,50

Macaroni met ‘Stroganoff’ gehaktballetjes

€ 6,50

Fettuccine met kip-champignonsausje

€ 6,50

Conchiglie met zalm

€ 9,00

Ravioli met Parmaham en mascarpone

€ 8,00

Fettuccine met gerookte zalm en zongedroogde tomaten

€ 9,00

Penne met 4 kazen en ham

€ 6,50

Tagliatelli met scampi’s diabolique

€ 12,00

ALLE PASTA’S ZIJN TE VERKRIJGEN VANAF 4 PERS

WALKING DINNER
KOUD

vanaf 8 personen

1

Komkommer met hammousse
Meloen met Parmaham
Gerookte zalm

Spiesje van kip met fruit
Tomaatje met grijze garnalen
Gepocheerde tongfilet

€ 20,50

2
Witlofschuitje met pata negrapaté
Meloen met Parmaham en grissini
Zalmmousse met zongedroogde tomaat
Gepocheerde zalm

Ham met groentenmacedoine
Cocktail met grijze garnalen
Bruschetta met gerookte zalm

€ 21,25

3
Parma met meloen
Gevogelteschotel met vruchten
Tomaatje met grijze garnalen
Langoustine
Bruschetta met gerookte zalm

Abrikoos met eendemousse
Ham met groentenmacedoine
Komkommer met krab
Gamba
Gepocheerde tongfilet

€ 28,00

KOUD EN WARM

vanaf 20 personen

1
Koud :
Bruschetta met mozzarella, kip en tomaat
Witlofschuitje met pastei van de chef en konfijt
Meloen met Parmaham en grissini
Viscocktail
Vismousse met zongedroogde tomaat
Gepocheerde zalm
Warm
Gevulde cannelloni met zalm en spinazie
Gevogeltehapje provençale met rijst

€ 31,00

2
Koud :
Ham met feta en halfgedroogde tomaat
Gerookte eendefilet met vruchten
Schuitje met gerookte forel en komkommer
Garnaalcocktail
Gerookte zalm
Gepocheerde zalm
Warm :
Tongrolletje, kreeftensaus, broccoliroosjes
Parelhoenfilet met pepersaus
aardappelpuree

€ 37,00

4
Koud:
Bruchetta met geitenkaas en peer
Spiesje met kip en fruit
Meloen met parmaham
Salade niçoise
Cocktail met garnalen
Gepocheerde zalm
Gamba
Warm:
Witlof en zalmrolletje met garnalen en rivierkreeftstaartjes
Pasta Napolitana

€ 37,70

Alle « walking dinners » zijn voorzien van : geraspte wortelen, tomaatjes, komkommersalade, fijne

boontjes, asperges, aardappelsalade, druifjes, gemengde salade, sausjes, gevuld ei, broodje +boter.
Aanvullingen voor buffetten en walking dinners :
kaasbuffet als dessert met noten en fruit

€ 9,15

