
NIEUW AFHAALADRES:  Stationsstraat 8   •   8650 Merkem (Houthulst)   •   info@traiteur-pourvous.be

Alle traiteurgerechten zijn voor 90% gegaard en dienen enkel nog opgewarmd te worden. Alle 
afhaalgerechten worden vergezeld van zorgvuldige en persoonlijke richtlijnen van de chef.

De traiteurgerechten kunnen worden afgehaald op volgende dagen en tijdstippen.
24/12/2020 tussen 16u en 17u30 31/12/2020 tussen 16u en 17u30
25/12/2020 tussen 10u en 11u00 01/01/2021 tussen 10u en 11u00
De gerechten kunnen ook aan huis gebracht worden mits een forfait van € 20.

Bestellingen voor 24/12 en 25/12, moeten doorgegeven worden tot ten laatste 22/12/2020. 
Bestellingen voor 31/12 en 01/01/2021, moeten ten laatste doorgegeven worden tot 
28/12/2020.

Bestellingen kunnen doorgegeven worden bij Capucine 0471 82 36 81 of
via e-mail info@traiteur-pourvous.be.

 Voor iedere klant wordt er een leuke attentie voorzien :-)
Gelieve bij afhaling contant te betalen.

Als er personen zijn in uw gezelschap met bepaalde allergieën, gelieve deze door te geven bij de 
bestelling van uw feestmaal. 

Wij wensen u alvast gezellige feesten toe en zien er naar uit om jullie terug culinair te mogen 
verwennen!

!
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Koude vis/vleesschotels 
kunnen ook gemaakt 
worden op aanvraag

!

Luxe Gourmet  € 10,50 pp

• 5 soorten vlees (ong. 300gr per persoon)

Prestige Gourmet  € 14,50 pp

• Verschillende vlees en vissoorten

Luxe Fondue  € 9,80 pp

• Verschillende vleessoorten en balletjes

Bijgerechten
• Koude aardappel  € 2,00 pp 

• Gebakken krieltjes met spek  € 2,50 pp 

• Koude groenten + sausjes  € 4,50 pp 

• Warme groenten  € 5,00 pp 

Verrassende belegde 
broodjes
• Basic - 4 broodjes per persoon € 5,00 pp

•  Luxe - 5 broodjes per persoon € 8,00 pp

 • Burrata, pesto en zongedroogde tomaten
 • Zalm met kruidenkaas
 • Rosbief
 • …

Alle broodjes worden belegd met 
verse groentjes en/of fruit, noten, ...
alles wordt mooi geschikt en
afgewerkt met vers fruit.

D
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esign - 0497 12 09 51



Hapjes
Koud
• Wrap met rundscarpaccio  € 1,75 pp

• Mousse van Foie gras, gelei van goene appel en peperkoek  € 2,00 pp

• Tartaar van zalm met rode biet en avocado  € 1,75 pp

Warm
• Nobashi garnaal met tru� elmayonaise  € 2,00 pp

• Gegratineerde coquille  € 1,75 pp

• Assortiment mini-ideetjes (3 stuks per persoon)  € 2,30 pp

•     Tapasplank met antipasti  € 6,50 pp

•     Smoefelplank met streekproducten  € 10,50 pp

Kreeftbereidingen

• Gegrild in de oven met lookboter
• Gegrild in de oven met 
 basilicumboter, kerstomaatjes 
 en broccoli
• A la nage (met � jne groentjes)
• Belle vue (klassiek of chef’s style)
 met fris slaatje
• L’armoricaine (Bretoense klassieker)

Kreeft van 500 gr.  € 29,50 pp

Kreeft van 700 gr.  € 39,50 pp

De kreeften zijn gedecorticeerd,
deze moeten enkel opgewarmd 
worden. De kreeften kunnen ook in 
voorgerecht verkregen worden.

Het is mogelijk om kreeftenvorken bij 
ons aan te kopen, dit tegen € 3 per vork.

Hapjes
Koud
• 
• 
• 

Warm
• 
• 
• 

Kreeftbereidingen

FEESTTIP
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Voorgerechten
Koud
• Huisgemaakte Foie gras met crème van 
     pijnboompitten en vijgen - mini notenbroodje  € 16,50 pp

• In gin gemarineerde zalm met fregola en � jne groentjes  € 12,50 pp

• 1/2de kreeft ‘Belle Vue’ met garnituren  € 17,50 pp

Warm
• Vispannetje (Chefs choice)  € 11,00 pp

• Gegratineerde tongrolletjes met � jne groentjes (3 stuks)   € 11,50 pp

• Vegetarische lasagne  € 10,50 pp

Alle voorgerechten kunnen als hoofdgerecht verkregen worden, mits supplement.

Soepen
• Tomatensoep met handgedraaide balletjes  € 3,00 pp

• Aspergesoep met een vleugje room  € 3,00 pp

Hoofdgerecht
• Kalkoengebraad met huisgemaakte champignonsaus  € 13,50 pp

• Licht gerookt varkenshaasje met ‘grootmoeders mosterdsausje’  € 16,00 pp

• Inlands hertenkalf met Grand-veneursaus  € 23,50 pp

• Kabeljauw met risotto van boschampignons en tru� elolie € 21,50 pp

• Vegetarische gerechten kunnen verkregen worden op aanvraag. 
•Alle hoofdgerechten worden geleverd met bijpassende groenten 

en/of fruit en aardappelen naar keuze.
Huisgemaakte kroketten - Gebakken krieltjes met spek - Gratin Dauphinois

Kindergerechten
• Verse vol-au-vent met verse appelmoes  € 6,00 pp

• Verse balletjes in tomatensaus   € 6,00 pp

Desserts
• Chocolade brownie met rood fruit  € 7,00 pp

• Salted caramel chocolade taart  € 8,00 pp

• Citroen-meringue tartelette   € 6,00 pp

• Dessertbordje met 5 mini desserts  € 8,00 pp

Classic € 20,00 pp

Aspergesoep met vleugje room
•

Kalkoengebraad met 
vers gemaakte champignonsaus

•
Chocolade brownie

Prestige  € 35,00 pp

Vispannetje
 of 

Aspergesoep
•

Licht gerookt varkenshaasje 
met ‘grootmoeders mosterdsausje’

•
Dessertbord

Luxe  € 49,00 pp

Halve kreeft à la Nage 
of 

Foie gras
•

Inlands hertenkalf met
Grand-veneursaus

•
 Citroen- meringue tartelette

•
Ko�  e versnaperingen

NIEUW
Verrasingsmenu  € 50,00 pp

4 aperitief hapjes
•

5 sharing gerechtjes 
•

1 dessertje

Kids choice  € 15,00 pp

Tomatensoep met balletjes
•

Vol-au-vent
•

Chocolade brownie 

Aardappelbereiding
Alle menu’s worden geleverd met
bijpassende aardappelen naar keuze
• Kroketten
• Gebakken krieltjes met spek
• Gratin dauphinois


