
NIEUWJAARSBESTELLINGEN
31 december - 2 januari
Bestellen voor 27/12 aub

GRATIS LEVERING IN
Heindonk, Blaasveld, Willebroek,
Tisselt, Breendonk, Heffen, Leest

RESERVATIES
03 866 48 22 - 0468 14 58 79

marleen.meyers@proximedia.be

KERSTBESTELLINGEN
24-26 december

Bestellen voor 20/12

NIEUWJAARSBESTELLINGEN
31 december - 2 januari
Bestellen voor 27/12

TRAITEURDIENST
the
Boathouse

Feestelijke traiteurdienst
Kerst en Nieuwjaar

Samen maken we er gezellige en lekkere eindejaarsfeesten van!
Om u te verwennen hebben wij 4 verschillende formules uitgewerkt

Brunch Formule

Gourmet formule

Feest buffet formule

A la carte formule



RESERVATIES
03 866 48 22 - 0468 14 58 79

marleen.meyers@proximedia.be

TRAITEURDIENST
the
Boathouse
KERST & NIEUWJAAR

€35 pp - €17,50 per kind - Cava + €7,50

€25 pp - min. 2 personen

Vlees om te bakken
7 stuks, +/- 350 gr pp
Gemarineerde biefstuk, gemarineerde lamskotelet,
Hamburger, chipolattaworst, kipfilet, spek, zalm

Groenten om te bakken
Parĳse champignons, courgette schĳfjes,
paprika snippers, aardappel krieltjes

Koude groenten
Sla, tomaten, wortelen, komkommer, boontjes,
koude aardappeltjes, pastasalade, taboulé
Sausen (mayonaise, cocktail, tartaar)
Broodjes en botertje

Kerstbrood, gemengde broodjes, croissants, pannenkoekjes

Wrap met gerookte zalm en kruidenkaas
Wrap met carpaccio en rucola

Beenham, Serranoham, Brie, americain / préparé,
Krabsalade, confituur, choco

Roerei met spek en worstjes

Yoghurt met granola, chocomousse
Fruitsap, thee, chocolademelk



TRAITEURDIENST
the
Boathouse
KERST & NIEUWJAAR

min. 2 personen

VLEESBUFFET €30 pp VISBUFFET €35 pp

VIS EN VLEESBUFFET €35 pp

Serranoham met meloen
Rolletje van gekookte ham met asperges

Gehaktbrood met kriekjes
Kalkoenrollade

Rosbief
Gevulde eitjes

Assortiment verse groenten
Aardappelsalade

Taboulé
Sausen (mayonaise ,cocktail, tartaar)

Broodjes en botertjes

Gepocheerde zalm
Gerookte schotse zalm

Gerookte heilbot
Scampi’s en gamba’s

Tomaat gevuld met grĳze garnalen
Perzik gevuld met tonĳnmousse
Assortiment verse groenten

Aardappelsalade
Taboulé

Sausen (mayonaise, cocktail, tartaar)
Broodjes en botertjes

Gepocheerde zalm
Gerookte heilbot

Tomaat gevuld met grĳze garnalen
Perzik gevuld met tonĳnmousse

Serranoham met meloen
Rolletje van gekookte ham met asperges

Gehaktbrood met krieken
Kalkoenrollade
Gevulde eitjes

Assortiment verse groenten
Aardappelsalade

Taboulé
Sausen (mayonaise, cocktail, tartaar)

Broodjes en botertjes

RESERVATIES
03 866 48 22 - 0468 14 58 79

marleen.meyers@proximedia.be



NIEUWJAARSBESTELLINGEN
31 december - 2 januari
Bestellen voor 27/12 aub

RESERVATIES
03 866 48 22 - 0468 14 58 79

marleen.meyers@proximedia.be

TRAITEURDIENST
the
Boathouse
KERST & NIEUWJAAR

SOEPEN
Kippenbouillon met groenten en sterretjes €4 pp
Tomatensoep met balletjes €4 pp
Witloofsoep €4 pp

DESSERT
Verrassingsbordje €8 pp
Rĳstpap €5 pp
Chocolademousse €5 pp
Kerstgebak cake/taartje €8 pp

HOOFDGERECHTEN
Duvelfricassee €17 pp
(Kalfsvlees met fijne groenten in een
duvelsausje
Vol au vent €17 pp
Stoofpot van wild €22 pp
Kippenblokjes met curry en ananas €18 pp
Scampi Chef €20 pp
Tongrolletjes met fijne groenten
n een witte wĳnsaus €18 pp

VOORGERECHTEN
Carpaccio van rund €14 pp
Carpaccio van gerookte zalm €15 pp
Ravioli van spinazie-ricotta &
boschampignons-truffel in een
tomatensausje €15 pp


