Eetwinkel | Take away | Lunch | Afhaalgerechten | Verse vis

Afhaalfolder
Menu aan € 35 (vanaf 4 personen)
3 verzorgde hapjes
---------------------Zacht gerookt zalmhaasje met mierikswortel en dille
(koud voorgerecht)
OF
Kabeljauwhaasje met prei en graantjesmosterd
(warm voorgerecht)
-------------------Medaillon van kalkoen met tuinkruiden
OF
Parelhoenborst met duxelle van champignons en sjalot
OF
Stoofpotje van varkenswangetjes
bijpassende seizoensgebonden groentjes
Gebakken krielaardappeltjes OF duchesse aardappel
Wijnsuggestie:
Cava Avinyo: € 12.50 - Sauvignon Paparuda: € 9.00 - Château des Alouettes: € 9.00

Q’linaire schotel: € 24.00 (vanaf 4 personen)
Tomaat gevuld met grijze garnaal, gestoomde zalm, tongscharrolletjes, gerookte
zalm en heilbot, krabsalade, cruditeiten, sausjes
Q’linair buffet: € 34.00 (vanaf 4 personen)
Tomaat gevuld met grijze garnaal, gestoomde zalm, tongscharrolletjes, gerookte
zalm en heilbot, krabsalade, carpaccio van Serranoham, gemarineerde zalm,
tomaat mozzarella, pastasalade, aardappelsalade, cruditeiten, sausjes
Voor het porselein van de gerechten wordt er een waarborg gerekend
Tafelbroodjes: € 0.50 / stuk
Belegde broodjes: € 1.30
Mooi gepresenteerd en rijkelijk belegd

MOGEN WE U VRIENDELIJK VERZOEKEN OM
UW BESTELLING 48U OP VOORHAND DOOR TE GEVEN AUB
voor informatie i.v.m. allergenen helpen wij u graag verder
Oostlaan 10, Ardooie
051627327
info@traiteurqlinair.be
Van maandag tot vrijdag: 7u-18u30
zaterdag: 8u30-12u gesloten op zondag

A la carte
hapjes
Tapasschotel voor 4-5 personen: € 25.00 per schotel (gemarineerde ansjovis,
zongedroogde tomaatjes, pesto, tapenade, kruidenkaas, haringhapjes, … met
bijhorende crackers)
Mini soes met geitenkaas € 1.10
Mini pizza € 1.10
Mini quiche € 1.10
Tijgergarnaal met panko € 1.10
Kaaskroketje € 1.10
Garnaalkroketje € 1.10
Crème van zoete aardappel met dragon en kruidenspek € 2.50
Slaatje van quinoa, jonagold en gerookte rivierpaling € 2.50
In de oven gekonfijte trostomaatjes met basilicum en garnaal € 2.50
Zeeuwse oesters: € 24 per 12 stuks

VISGERECHTEN
Zacht gerookt zalmhaasje met mierikswortel en dille € 13.00 (vg)
Bisque van langoustines en garnaal € 12.00 / liter
Kabeljauwhaasje met prei en graantjesmosterd € 13.00 (vg) / € 19.00 (hs)
Tongscharfilet op Normandische wijze € 13.00 (vg) / € 19.00 (hs)

VLEESGERECHTEN
Orloff van kalkoenborst € 12.00
Stoofpotje van varkenswangetjes € 12.00
Varkenshaasje met champignonroomsaus € 14.00
Parelhoenborst met duxelle van champignons en sjalot € 16.00
Kalfshaasje met peperroomsaus € 18.00
Gegrilde aubergine met zuiderse groentjes en brie (veggie) € 8.80

BIJGERECHTEN
Gebakken krielaardappel met rozemarijn € 2.50
Gratin dauphinois € 2.50
Duchesse aardappel € 2.50
Peertjes met veenbessen € 2.50
Stoofpotje van prei en champignons € 2.50
Spinazie in de room met parmezaan € 2.50
Fijne boontjes met sjalot € 2.50
Gekarameliseerd witloof € 2.50

Mini suikerwafeltjes: € 3.00 / 10 stuks

onze gerechten dienen minstens voor 2 personen besteld te worden
voor bepaalde gerechten wordt een waarborg gerekend, die terugbetaald wordt
bij het terugbrengen van de afgewassen schotels
deze folder vervangt alle voorgaande folders

