COCO traiteurdienst
Kerst en nieuwjaar 2016 - 2017
Aperitiefhapjes
€1,00
€1,10
13,00
€1,60
€1,60
€1,40
€8,50

Mini quiche
Pralines huisbereid van geitenkaas (10 verschillende soorten )
Zeeuwse oesters natuur of gegratineerd ( 6 stuks per persoon)
Scampi met een rode salsa
Lepeltje met ganzenlever en uienconfituur
Lepeltje met tartaar van zalm
Assortiment huisbereide warme hapjes per 10 stuks

Soepen
€6,00/liter
€7,10/liter
€15,00/liter

Dagsoep
Tomatenvelouté
Kreeftenroomsoep

Koude voorgerechten
Gerookte zalm met verse gesneden ui en peterselie
Gepelde tomaat met grijze Noordzeegarnalen
Halve kreeft belle-vue ( telkens per 2 te bestellen )
Terrine van ganzenlever met uienconfituur en brioche broodje
Huisbereide wildpaté van fazant, uienconfituur en toast
Voorgerecht van Kerstmenu, enkel verkrijgbaar met Kerst
Voorgerecht van Nieuwjaarsmenu, enkel verkrijgbaar met Nieuwjaar

€12,90 p.p.
€18,00 p.p.
€22,50 p.p.
€16,00 p.p.
€13,50 p.p.
€15,50 p.p.
€16,50 p.p.

Warme voorgerechten
Scampi’s diabolique
½ kreeft van de chef (in de oven) (telkens per 2 te bestellen)
Gegratineerde oesters (6stuks per persoon)
Geitenkaas in een jasje met vijg en appel, geserveerd met een fris slaatje
Geitenkaas in een jasje met verse pesto en zongedroogde tomaat, geserveerd met een fris slaatje
Huisbereide garnaalkroketten met garnituur (2 stuks)
Huisbereide kaaskroketten met garnituur (2 stuks)

€13,50 p.p.
€23,50 p.p.
€16,00 p.p.
€9,00 p.p.
€9,00 p.p.
€10,00 p.p.
€7,00 p.p.

Hoofdgerechten
VIS
Paling in ’t groen/ room/tomaat (500 gram p.p.)
Vispannetje met puree
Kreeft Belle- Vue (± 800 gram)
Kreeft gegrild met look en tuinkruiden (± 800 gram)
GEVOGELTE
Opgevulde kalkoen “Kerst”, enkel verkrijgbaar op kerst
(op bestelling volledige kalkoen verkrijgbaar)
WILD
Stoofpotje van hert , wintergarnituur en amandelkroketten
Hertenfilet met wintergarnituur, gratin van knolselder en aardappel en wildsaus
VLEES
Varkenshaasje met aardappelgratin, boonbusseltje met spek en archiducsaus
Stoofpotje van lam, groenten (boontjes en champignons) met kroketten

€23,50 p.p.
€17,50 p.p.
€46,00 p.p.
€46,00 p.p.
€15,50 p.p.

€21,50 p.p.
€24,00 p.p.
€15,90 p.p.
€20,90 p.p.
.

Garnituren
Gratin dauphinois
Verse aardappelkroket
Winterpeertje
Boonbusseltje met spek
Gebraiseerd witloof

2,50 euro p.p.
0,30 euro/stuk
2,00 euro/stuk
1,70 euro/stuk
1,00 euro/stuk

COCO traiteurdienst
Zuidlaan 99d, Wetteren, 09 366 36 01, kookatelier@skynet.be, www.restaurantcoco.be

