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Kerstmenu 

Boschampignonsoep

Vispannetje van het huis

Kalkoenpavé mignon met portosaus

Kerstdessert

€ 37,50

Eindejaarsmenu

Thaise rode currysoep met koriander

Ravioli met kreeft en dillesausje

Wildstoofpotje op de wijze van de chef

Trio van feestelijke desserts

€ 39.00



Aperitiefhapjes/ To share

Trio van warme amuses  € 8.00 /3st

Trio van koude amuses  € 7.25 /3st

Apérobox warme ovenhapjes 20stuks  € 19.95 /box

NIEUW Schaaltje met sushi assortiment   € 8.00 /schaaltje

Tapasplank, rijk gevulde schotel  € 9.95 p.p.

Feestsoepen 0.5L per persoon

Verfi jnde tomatenroomsoep met balletjes  € 2.25 p.p.

Thaise rode currysoep met koriander  € 2.75 p.p.

Zachte butternutpompoensoep met vleugje kokos  € 2.75 p.p.

Boschampignonsoep  € 2,75 p.p.

Voorgerechten

Koude voorgerechten
Bordje zachte rauwe ham met meloen  € 8.50 p.p.

NIEUW - Gebrande zalm met  een salade van edamame en zeewier    € 11.50 p.p.

Carpaccio van rund met sla en Parmezaanse schilfers  € 10.00 p.p.

NIEUW - Tartaar van tonijn met garnituur    € 11.50 p.p.

Warme voorgerechten
NIEUW - Ravioli met kreeft in een dillesausje    € 12.00 p.p.

Vispannetje (zalm, tongrolletje, garnalen,…)  € 11.50 p.p.

Scampi’s van de chef (licht pikant) 6stuks  € 10.50 p.p.

Sint Jacobspannetje   € 12.00 p.p.

Tongrolletjes op Oostendse wijze 3stuks € 10.50 p.p.

NIEUW - Bulgur met venkel en kippendijen  €  10.75 p.p.



Hoofdgerechten

Hoofdgerechten vis
Zalmfi let met kreeftensausje met fi jne groentjes  € 19.95 p.p.

Kabeljauwhaasje in Dijonaisesausje  € 18.50 p.p.

Vispannetje van de chef  € 21.95 p.p.

Hoofdgerechten vlees
Varkenshaasje met peperroomsaus  € 18,95 p.p. 

Kalkoenfi let met archiducsaus  € 17.50 p.p.

Stoofpotje van wild op de wijze van de chef  € 19.95 p.p.

Kalkoenpavé mignon met portosaus  € 18.00 p.p.

Lamskroontje met  jus van rozemarijn   € 29.00 p.p.

Parelhoenfi let ‘Fine Champagne’  € 21.50 p.p. 

Filet van hert in ‘Grand Veneur saus’  € 28.50 p.p.

Zachtgegaarde varkenswangetjes op de wijze van de chef met Gulden Draak  € 22.95 p.p.

Alle hoofdgerechten zijn steeds vergezeld van aangepaste groenten, een beetje zoet, saus en 

aardappelbereiding (kroketten, puree,...) naar keuze. 

Supplement Gratin    € 1.50 p.p.

Winterbarbecue Brabo  TOPPER  € 24.50 p.p.

Scampibrochette

Gemarineerd lamskroontje

Biefstuk

Varkenshaasje met een spekjasje en rozemarijn

Bbq worst 

Deze bbq optie wordt geserveerd met koude groentenschotel, rozemarijnaardappeltjes, koude 

sausjes en warme sauzen.

Extra warme bbq groenten  € 3,00 p.p.



Feesttopper Gevulde Kalkoen
min 6 pers € 19.95 p.p.

Vergezeld van aangepaste warme groenten of een beetje zoet, saus en aardappelbereiding 

(kroketten, puree, dennenappels…) naar keuze.

Supplement Gratin    € 1.50 p.p.

Warme beenham
Dit is de specialiteit van het huis.

+ koude groenten  € 15.50 p.p.

+ warme groenten  € 17.50 p.p.

Op zijn geheel af te halen of reeds voorgesneden. Beenham zit vacuüm verpakt.

Hamburgerparty  € 16.50 p.p

Bak zelf hamburgertjes op een steengrill of teppanyaki plaat en stel zelf uw burger samen.

5 verschillende mini hamburgers

5 mini broodjes (mengeling van wit en bruin)

Sla, tomaatjes, zongedroogde tomaatjes, bicky uitjes, kaas, gerookt spek, augurken, 

verschillende sausjes

Gezellig Tafelen
Fondue € 10.95€ p.p. 

runds-, varkens-,kalkoenblokjes, fondueballetjes, spekrolletjes 

Kinderfondue  € 6.00 p.p.

kipfi let, gehaktballetjes, spekrolletjes 

Klassieke Gourmet  € 11.25 p.p.

biefstuk, varkenslapjes, kalkoentournedos, mini hamburgers, mini kaasburgers, 

spekrolletjes, chipolata 

Luxe gourmet  € 15.50 p.p.
klassieke gourmet aangevuld met lamsvlees, varkenshaasje, scampi 

Kindergourmet  € 6.00 p.p.

mini worstjes en burgers, spekrolletjes 



Teppanyaki  € 16.50 p.p.

scampi’s, gepaneerde zalm, breydelbrochetje, gevogeltespiesje, pittafestival, 

lamsvlees en rundvlees 

Bijhorende koude groentjes  € 4.95 p.p. 

Bakgroentjes (om op te warmen) € 5.95 p.p.

Sausjes: tartare, cocktail en provençaalse saus verkrijgbaar per potje van 150g  € 1.80 /potje

Warme sausen: bearnaise, archiduc, peperroom verkrijgbaar per potje van 500ml  € 6.00 /potje

Koude Buffetten
Dit alles mooi gegarneerd met vers fruit en met onze allerbeste zorg! Hierbij voldoende groenten, 

aardappeltjes, sausjes en sandwiches.

Gevarieerde vleesschotel  € 15.95 p.p.

Gekookte ham met asperges, rosbief, gebakken kipfi let, rauwe ham met

meloenpartjes, varkensgebraad

Vleesschotel met gekookte zalm en tomaat garnaal  € 24.95 p.p.

Vlees- en visschotel  € 27.75 p.p.

Gekookte ham met asperges, rosbief, gebakken kipfi let, rauwe ham met meloenpartjes, 

varkensgebraad, tomaat garnaal, gekookte zalm, gerookte zalm en heilbot

Visbuffet de luxe  € 28.90 p.p.

Gerookte zalm , gerookte heilbot, gekookte zalm, tomaat garnaal, perzik met

tonijn, gerookte forel, opgevuld eitje 

Kaasschotel  € 14.50 p.p.

Verscheidene soorten kazen , 325g/p.p. , gedresseerd op schotel, afgewerkt met gedroogd fruit 

en notenmix. 

Fruitplankje mooi gevuld plankje met seizoensfruit € 15.00 /plankje

Assortiment mini broodjes  € 0.25/st



Sharing Table formule vanaf 6 personen! € 28.50 p.p.

• Koude gerechten

• Olijfjes

• Kaasassortiment

• Humus

• Tortilla’s met dipsaus

• Rauwe ham met meloen

• Grissini’s met dipsaus

• Buitenlandse charcuterie (noblessa, pancetta,... ) 

• Zongedroogde tomaatjes

• Ansjovis

• Tomatenbrunoise salade

• Warme gerechten

• Soepje van de chef 

• Pasta scampi 

• Bruschetta’s / Mini pizza’s

• Gebakken kipvleugeltjes /Spekfakkeltjes

• Bijgerechten

• Broodassortiment

TOPPER  Salontafelen € 45.00 p.p.

Nieuw concept waarbij je niet hoeft te kiezen! Geniet van verschillende hapjes, voorgerechten, 

hoofdgerechten en desserts! 

Hapjes
peperkoekje met eendenmousse, soepje van de chef, mini pizza

Voorgerechten
houthakkersbrood met verse gerookte zalm, burrata slaatje met pesto

Hoofdgerechten
scampipannetje, stoofpotje van wild met knolselderpuree, bulgur met venkel en kippendijen

Desserts
3 dessertjes per persoon



Beste klant,

Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij u uw bestellingen tijdig door te geven!

Voor 24/12 en 25/12 graag ten laatste 20/12. Voor 31/12 en 01/01 graag ten laatste 27/12.

AANGEPASTE OPENINGSUREN FEESTDAGEN!
Vrijdag 23/12 & 30/12                         8.00 u - 12.30 u                        namiddag  GESLOTEN
Zaterdag 24/12 & 31/12                      8.00 u – 16.00 u                       doorlopend geopend
Zondag 25/12 & 01/01                        10.00 u - 12.00 u                      enkel afhalen van bestellingen  
Dinsdag 03 januari                             GESLOTEN

U krijgt een tijdsblok waarin u uw bestelling kan afhalen. Gelieve hiermee rekening te houden 
voor ons en uw veiligheid. Dit jaar kan u terug eerst afrekenen in onze winkel en daarna afhalen 
aan ons afhaalpunt in de Blauwersstraat!

Bestellen kan via onze NIEUWE WEBSHOP: www.brabozomergem.be

Dekenijstraat 28a, 9930 Lievegem


