Traiteurlijst feestdagen 2018
Af te halen op maandag 24/12 en maandag 31/12 tussen
13h00 en 15h00
Reserveren via mail: info@restaurant-wilfordt.be of: 0472/69.54.69
U kan tot 48 uur op voorhand reserveren mits beschikbaarheid
Uw reservatie per mail is pas geldig na bevestiging
Vermeld duidelijk de gerechten en het bijhorende nummer, het aantal personen + het uur en
datum van afhaling
Bij elk gerecht krijgt u een handleiding van hoe u de gerechten kunt opwarmen
Elk gerecht wordt voorzien van brood
Waarborg verpakking: € 10 (cash te betalen bij afhaling)

Oesters (voor u geopend)



N°1: Zeeuwse Creuse met oesterbrood en vinaigrette
N°2: Gegratineerde Creuse klassiek

€ 2/stuk
€ 2,50/stuk

Fingerfood voor bij aperitief (1 portie = 2p)




N°3: Crackers met humus en olijf
N°4: Home made rilette met crostini's
N°5: Profiterole van truffel

€ 5/portie
€ 6/portie
€ 5/portie

Soepen



N°6: Bisque van kreeft met garnituur en rouille
N°7: Klassieke tomatensoep met garnituur

€10,50/l
€ 5,50/l

Voorgerechten



N°8: Sint-Jacobsvrucht in de schelp 'à la parisienne'
N°9: 'Pot au feu' van vis (visschelp)

€ 13 pp
€ 13 pp

Hoofdgerechten





N°10: Wildragout, paddenstoelen, raapjes
N°11: 'Pot au feu' van vis (visschelp)
N°12: Hertenkalf met wildgarnituur en jus
N°13: Tongrolletjes, grijze garnalen, fijne groentjes
en Bouillabaisse jus

€ 16 pp
€ 23 pp
€ 24 pp
€ 24 pp

Bijgerechten




N°14: Pomme duchesse
N°15: Gratin aardappelen
N°16: Groenten wildgarnituur

€ 4/pp
€ 4/pp
€ 4/pp

Kreeften





N°17: 1/2 Kreeft Belle-Vue (cocktailsaus, ei, tomaat, slahart)
N°18: 1/2 Kreeft à la nage (fijne groentjes, kreeftjus)
N°19: Volledige kreeft Belle-Vue (cocktailsaus, ei, tomaat, slahart)
N°20: Volledige kreeft à la nage
(fijne groentjes, kreeftjus, pomme chateau)

€ 23,50
€ 24,50
€ 39
€ 40

Desserten



N°21: Kaasselectie (6 soorten) met garnituur en brood
N°22: Chocolade creatie

€ 10/pp
€ 9/pp

Contactgegevens:
Restaurant Wilford T
Wilfordkaai 10, 9140 Temse
Tel: 0472/69.54.68
info@restaurant-wilfordt.be
www.restaurant-wilfordt.be
Al onze prijzen zijn inclusief BTW - Contante betaling bij afhaling: Cash, Bancontact, Mastercard of Visa

