
 
Kerstavond traiteur 2014 

 
 
 

Restaurant - Feestzalen  “De Lozen Boer”          Tel 09/355 54 91          Fax 09/355 29 53          info@delozenboer.be 

KERSTAVOND AFHAALMENU 2014 aan € 56,00 pp 
Gemarineerde « cœur de saumon » met zeevruchten 

*** 
Soepje van aardpeer met morilles 

*** 
Tian van vis in een witte wijnsaus  

*** 
Estouffade van kalkoen met kerstgarnituur  

*** 
Kerststronk 

 
 
 
HAPJES/st (warm = W / koud = K) 
 
-Sushi (huisgemaakt) met zalm, tonijn en wasabi eitjes (K)  € 2,50/stuk 
-Taartje van ganzenlever en mangogelei (K) € 4,00 
-Pâté van duif & trompêtes de la mort onder kweepeerconfituur (K) €  3,00 
-Erwtensoepje met broodje gerookte paling & zure room (W) € 2,50 
-Kroketje gevuld met zwezerikken (W) € 3,00 
-Cocktail van king krab (K) € 5,00 
-Carpaccio van langoustinestaartjes (K) € 4,00 
-Bouillon van zeevruchten en wulken (W) € 3,50 
-Weckpotje met ganzenlever en toastje (+-4 p) € 25,00 
 
 
KOUDE VOORGERECHTEN/pp 
 
-Variatie van coeur de saumon en gemarineerde  zeevruchten € 18,00 
-Terrine van ganzenlever en garnituur  € 18,00 
-Kreeft “Belle-vue” € 24,00 
-Oesters Gillardeau – 6 stuks € 15,00 
 
 
ZEEVRUCHTENSCHOTEL/pp 
 
- ½ kreeft pp, langoustines, scampi’s, oesters, handgepelde garnalen, enz.  € 45,00  
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SOEPEN/pp 
 
-Roomsoep van boschampignons      € 7,00 

-Soep van aardpeer met morilles   € 8,00 

-Bisque van zeevruchten   € 11,00 

 
 
WARME VISGERECHTEN (Tussengerechten)/pp 
 
-Kabeljauw in de oven gebakken  
-Kreeft “Lozen boer” 1/1 

€ 26,00 
€ 40,00 

-Tongreepjes gevuld met pied de porc en langoustine  
-Gemengde visschotel (3 tal vissoorten)  

€ 18,00 
 € 20,00 

 
 
WARME VLEESGERECHTEN/pp 
     
- Suprême van fazant in kerstpracht  
- Estouffade van kalkoen 
- Gevulde parelhoenfilet  
- Filet van jong hert  

€ 23.00 
€ 20.00 
€ 20.00 
€ 22.00 

 
 
DESSERTS/pp 
  
- IJsstronk    € 7.00 
 
 
SORBET € 10,00/liter 
 
-Passievruchtensorbet  
-Braambessen  
-Yuzusorbet (oosterse citrusvrucht)  
-Sorbet van bloedsinaasappel  
 
 

Ook mogelijkheid tot aankoop van aangepaste wijnen bij de gerechten of het menu. 
Gelieve uw bestelling op KERSTAVOND TUSSEN 15.00U EN 17.00U af te halen. 


