
Eindejaarsfeesten 2022

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Koude buffetten

Desserts

Feestmenu’s

Hapjes

Soepen

Gezellige schotels



Hapjes (per persoon)

 Pinsa Apero (per stuk, 21cm/15cm)  ............................6,95
  Pinsa is een soort pizza op basis van 3 soorten  
  bloem en zuurdesem. Luchtig en leuk om te delen  
  tijdens het apero moment. 3 feestsmaakjes:

  - Dadel, vijg, ahorn siroop, olijfolie en grof zeezout 
     (kan ook bij kaas) 
  - Kaas, tomaat, truffelsalami en olijf 

  - Olijf, zongedroogde tomaat en kaas

 Assortiment van 2 koude en 2 warme hapjes ...............8,00

 Doosje met 25 ovenhapjes .......................................... 29,95

 Kippenvleugeltjes (12 stuks) .........................................8,95

 Tapasschotel ............................................................. 19,95 
  Zongedroogde tomaat, olijven, kaasjes, 
  selectie van uitgelezen zuiderse charcuterie, 
  tapenades en dippertjes, stokjes en krokantjes

 Tapas de Luxe (als maaltijd, vanaf 4 personen) ...........34,95 
  Idem als tapasschotel met paella, lasagne en 
  albondigas (Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus)

 

 Koude hapjes (per stuk)

 Mousse van eend met confijt ........................................3,00  

 Scampi wasabi ............................................................3,00

 

 Warme hapjes (per stuk)

 Mini vol-au-vent .......................................................... 1,50

 Mini Jacobsschelp .......................................................2,20

 Mini quiche  .................................................................. 1,50

 Bladerdeeghapjes ........................................................ 1,50

 Mini worstenbroodjes .................................................. 1,50

 Mini kaasrolletjes ......................................................... 1,50

 Mini bouchée garnaal ...................................................2,00

 Mini burgers ................................................................2,50

Soepen (per liter)

 Tomatensoep met balletjes ...........................................6,60

 Pittig soepje van pompoen ...........................................6,00

 Heldere bouillon ...........................................................9,00 
  met groentesnippers en pannenkoekjes

Feestmenu 1
* Vispannetje Nantua 

en purée van groene kruiden

° Soepje van Butternut pompoen 
met zachte curry en kokosmelk

Suprême van Mechelse hoevekip met veenbessen en 
Conférencepeer met wintergroenten 

en aardappelkroketten

Duo van witte en pure chocolade 
met praline van AMBIOrIXMAS GIN

° Met soep: 28,90 /pers 
* Met voorgerecht: 34,90 /pers 

* ° Met voorgerecht en soep: 38,95 /pers

Feestmenu 2
Brandade van zeetong, reuze gamba en aardpeer 

of Halve kreeft, Juliennegroenten met purée van aardpeer

Heldere bouillon met groentensnippers 
en hartige pannenkoekjes

Ardens hertenkalf “Grand Veneur” 
met stoofpeertjes, wintergarnituren en amandelkroketten

Ijscoupe met praliné en gezouten caramel

 Met voorgerecht zeetong: 55,00 /pers 
Met voorgerecht halve kreeft: 70,00 /pers

egan menu
Winterse poké bowl 

soyaboontjes en Macadamianoot 

Soepje van pompoen 
met zachte curry en kokosmelk

Vol-au-vent van grotchampignons 
met amandelkroketten

Sorbet van framboos

42,50 /pers

= Vegetarisch = Vegan

Feestmenu Kids
1 mini worstenbroodje en 1 mini vol-au-vent

Tomatensoep met balletjes

Vol-au-vent met kroketjes 

Chocolademousse

17,95 /kind



Voorgerechten (per persoon)

 Gevulde Normandische visschelp ............................... 10,90

 Vispannetje Nantua en purée van groene kruiden ....... 14,50

 Brandade van zeetong, gamba en aardpeer  ............... 19,95

 Halve kreeft met Juliennegroenten, ........................... 24,95 
  mousseline van aardappel en jus van witte wijn

 Winterse poké bowl ....................................................11,50 
  met soyaboontjes en Macadamia

Pasta feestbuffet (per persoon)

Pastabuffet MELICATESSEN ........................................ 20,95

Penne met Mascarpone en tomaat 
Lasagna 
roulade van aubergine en courgette 
Linguini scampi met kreeftensaus.

Dit buffet wordt voorzien van kaas en brood

Gezellige schotels (per persoon)

 Teppanyaki vis/vlees ................................................. 27,50

Scampi, gamba, gemarineerde zalm, eendenborst, 
biefstuk, varkenshaasje, kipspiesjes, bakgroenten 
en 2 koude sauzen en brood

 Groentenschotel ........................................................ 10,95

Aardappelsla, pastasalade, 3 soorten rauwkost, 
komkommer, tomatensalade, 3 koude sauzen en 
stokbrood

Koude buffetten (per persoon)

 Breugelbuffet ............................................................. 22,95

Huisbereide kipkap, boerenham, Franse bergsalami, 
gebakken kip, kalfskop, seizoenspaté, gehaktballetjes, 
witte en rode pens, boterhamspek

 Koud buffet 1 .............................................................. 29,95

Gerookte Noorse zalm, tomaat tonijn met groene 
kruiden, glaasje poké bowl met krab, gebakken kip, 
varkensgebraad, ham & meloen

 Koud buffet 2 .............................................................. 38,95

Gemarineerde zalm, tomaat grijze garnaal, scampi’s, 
tong rol, gedroogde ham met meloen, varkensgebraad, 
gebakken kip

 Halve kreeft extra bij een buffet ..................................17,50

Al deze buffetten zijn voorzien van aardappelsla, 

pasta, diverse soorten rauwkost, sauzen en brood

Traditionele gerechten (per kg)

 Vol-au-vent ................................................................17,45

 rundsstoofvlees op grootmoeders wijze ................... 18,25

 Konijn (achterbillen) met pruimen .............................. 26,95

 Wildragout (hert) ....................................................... 33,95

 Kip peperroomsaus  ................................................... 24,95

 Varkenshaasje champignonsaus ................................ 27,65

 Groentenkrans ............................................................9,90 
  assortiment warme groenten, stoofpeer, appeltjes

Hoofdgerechten (per persoon)

 Suprême van Mechelse hoevekip ................................17,80 
  met veenbessen, stoofpeertjes met wintergroenten 
  en aardappelkroketten

 Gemarineerd varkenshaasje met Conférence ............ 18,80 
  veenbessen met smaken van wintergroenten 
  en aardappelkroketten

 Ardens hertenkalf “Grand Veneur” ............................ 27,80 
  met appel, wintergarnituren en amandelkroketten

 Kabeljauw met een persillade van amandel ................26,80 
  en groene kruiden met mousseline van aardappel

Bijgerechten (per stuk)

 Kaaskroketten .............................................................2,50

 Garnaalkroketten ......................................................... 3,75

 Aardappelgratin (per kg)  ........................................... 13,50

 Aardappelkroketten (per 12) ........................................5,40

 Amandelkroketten  (per 12) .........................................6,80

= Vegan



Bilzersteenweg 440   |   3700 TONGErEN   |   012 23 83 26
www.melicatessen.be   |   info@melicatessen.be

 www.facebook.com/melicatessentongeren

Wij wensen jullie alvast prettige feestdagen & beste wensen voor 2023 !

Groenten en Fruit

BELGIUMSINCE 1920

European Fine Food Traders

Met dank aan:

Huisweetjes
Om al onze klanten zo goed mogelijk te kunnen bedienen tijdens de feestdagen 

verzoeken we u om uw bestelling te beperken tot deze menukaart.

Bestellen online via www.melicatessen.be

 Bestelling KErSTMIS  voor maandag 19 december - 18u (online) 
 Bestelling NIEuWJAAr  voor dinsdag 27 december - 18u (online)

afhaalmomenten

 KErSTMIS vrijdag 24 december: tussen 10 u & 16u  (enkel afhaal - winkel gesloten)
  zaterdag 25 december: tussen 10 u & 12 u 30 (enkel afhaal - winkel gesloten)

 NIEuWJAAr vrijdag 31 december: tussen 10 u & 16u  (enkel afhaal - winkel gesloten)

Onze winkel is gesloten van zondag 1 januari t/m dinsdag 3 januari 2023

Desserten (per stuk)

Crème brûlée met verse vanille (klassieker) ................ 6,50

Witte en pure chocolade  .................................................5,00 
 met praline van AMBIOrIXMAS GIN

IJscoupe praliné en gezouten caramel ......................... 5,00

Frambozensorbet ........................................................ 5,00

Kaasschotels (per persoon)

 6 soorten kaas  ...........................................................17,95

 7 soorten kaas ........................................................... 18,95

 8 soorten kaas ........................................................... 19,95

 Kaas & vleesbuffet MELICATESSEN .............................20,95

5 soorten kaas, gedroogde ham, vleugelboutjes,  
Franse bergsalami, seizoenspaté, gebakken bouletjes

 Extra’s:

 Notenbrood ................................................................. 4,19

 Fruitbrood met abrikoos, pruim, pijnboompitten .......... 5,15

Al de kaasschotels zijn voorzien van noten, 

rozijnen, vers fruit, brood en confituren

Eindejaarstips
IDEAAL ALS APErO OF ALS EINDEJAArSGESCHENK!

AMBIOrIX GIN (700ml) ...............................................48,00 
 In cadeaubox met glas ........................................... 55,00

AMBIOrIXMAS GIN (700ml) ........................................48,00 
 In cadeaubox met glas ........................................... 55,00

 AMBIOrIX BELLO (700ml) .......................................... 32,00 
 In cadeaubox met glas ...........................................40,00


