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Koude voorgerechten
Slaatje van halve babykreeft     € 17,50
Praline van gerookte zalm gevuld met forelmousse € 13,50
Rundscarpaccio met Parmezaan en ruccola   € 12.50
Viscarpaccio       € 15,00

Koude buffet
Koud gemengd vlees/vis op plateau € 35,00  P/P
met groentjes, sausjes en brood 

Soepen
Tomatensoep met balletjes     € 4,00/l
Pompoenroomsoep      € 4,00/l
Kreeftenroomsoep      € 9,00/l

Warme voorgerechten
Vispannetje met bodempje van fijne groentjes   € 11,00
Soepje met ravioli van scampi en curry   € 13,00
Gevulde kwartel met risotto van boschampignons € 14,50

Hoofdgerechten
Gevulde fazantenborst met cognacroomsaus  € 19,50
Eendenborstfilet met portosaus    € 17,50
Varkenshaasje met mosterdsaus    € 17,50
Feestelijk gevulde kalkoenfilet     € 17.50
Oostendse tongfilet       € 18,50

Bij de hoofdgerechten zijn volgende garnituren inbegrepen: 
Gebakken witloof, worteltjes, met spek omwonden boontjes en  
spruitjes. Er is ook keuze uit kroketjes, gratin en puree.



Nagerechten
Dessertenbord ’Canteclaer’                € 8,00
Witte chocomousse met frambozencoulis   € 8,00

Hapjes
Oesters /per stuk      € 2.00
Warme hapjes   € 1,15
Assortiment van 3 koude hapjes € 5,00
(mousse ham, forelmousse en slaatje van zalm) 

Kindermenu
Kaaskroket € 17.50
Tomatensoep met balletjes 
Kippenfilet met appelmoes en kroketten 
Chocomousse 

Belegde mini sandwiches/pistolet
Per stuk                   € 1,75

Kaasplanken met garnituur
Kaasplank 160gr/pers     € 15,00
Kaasplank 240gr/pers € 17,00

Ook te verkrijgen
Gestoofd konijn 
Ragout van hert, everzwijnragout 
Paling in het groen of Provençaalse 
Kroketten (kaas 1,50 euro, garnaal 4,00 euro en 
aardappelkroketten 0,30 euro) 



Gelieve uw bestellingen voor Kerst ten laatste op 
maandag 21 december en voor Oudejaar op maandag 

28 december door te geven.

Wij wensen u alvast prettige eindejaarsdagen en staan 
steeds ter uwer beschikking voor eventuele vragen of 
suggesties. Je kunt ook steeds bij ons terecht voor een 

aangepaste wijn bij uw gerechten uit ons
winkelassortiment.

De bestellingen van Kerstdag en Nieuwjaarsdag 
worden aan huis geleverd tussen 9 uur en 12 uur.

Stationsstraat 31
9160 Lokeren
09 349 24 81

www.traiteurcanteclaer.be
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