
HOE BESTELLEN?
Via de website of via mail.

We maken dan een bestelbon op die u nodig heeft om uw bestelling af te halen.

Voor een vlotte afhaling vragen we om vooraf te betalen ten laatste tegen
20december.

Alle betalingen die niet tijdig binnen zijn vragen we om cash te betalen bij afhaling.
(geen bancontact mogelijk bij afhaling)

BESTELLEN VOOR 18 DECEMBER 2020

TRAITEUR JOHAN EN GRIET
Uw feestpartners met meer dan 36 jaar ervaring en vakkennis.

www.johanengriet.be
0475 48 23 27

info@johanengriet.be
Laat ons u verrassen met onze jarenlange ervaring en
bewuste keuze voor kwaliteit van de hoogste plank!

DRANKEN
Cava Visiega 11 euro

Witte Chardonnay 7,50 euro

Rosé Grenache 7,50 euro

Rode Merlot 7,50 euro

EINDEJAARSKAART 2020 - 2021
geldig op 24, 25 en 31 december 2020

Bestel VOOR 10 december 2020
en krijg een fles huiswijn GRATIS per schijf van 125 EURO

HOE AFHALEN?

Gelieve het afgesproken afhaaluur zoveel mogelijk te respecteren om de veiligheid te bewaren.

donderdag 24 december tussen 12.00h en 15.00h
vrijdag 25 december tussen 9.30h en 11.00h

donderdag 31 december tussen 12.00h en 15.00h

Leeggoed terugbrengen

zaterdag 26 december tussen 13.00h en 17.00h
zaterdag 8 januari tussen tussen 13.00h en 17.00h



FEESTMENU 1
Gemarineerde zalm - dille - limoencrème
Vitello tonato - appelkappertjes - tomatencaviaar
Quiche witloof - gerookte eendenborst

2,50 euro
2,50 euro
2,35 euro

Pladijsfilet - scampi's - jus van schaaldieren (broodje inbegrepen) 15,95 euro

Hertenkalf - wildsausje - gebakken witloof - knolselderzalfje - boschampignons -
chutney van appel en veenbes - aardappelbereiding naar keuze

24,95 euro

OF

Rolletje fazantenfilet gevuld met boschampignon - gebakken witloof - knolselderzalfje -
boschampignons - chutney van appel en veenbes - aardappelbereiding naar keuze

24,95 euro

Chocolade - praliné (i.s.m. 't bakatelier) 6,50 euro

54,75 euro
alle gerechten kunnen ook afzonderlijk besteld worden

KLASSIEKERS
Oesters geopend en gekruid 2,60 euro

Gegratineerde oesters 2,80 euro

Halve kreeft - fijne groentjes - Chardonnayroom 24,95 euro

Vol-au-vent (klein - 600 gr) 9,00 euro

Vol-au-vent (groot - 1kg) 13,00 euro

Butternutsoep (per liter) 6,00 euro

KINDERGERECHTEN

Keuze aardappelbereiding: mini kroketjes, amandelkroketjes, frietjes, gebakken kriel-
aardappel met ui en spek, gratinaardappel of gebakken Charlotte-aardappel

Tomatensoep - balletjes (per liter) 5,00 euro

Kippenfilet - appelmoes - puree 8,50 euro

Mini buffet:
gerookte zalm met kruidenkaas, mi-cuit van tonijn, gestoomde zalm, gamba, potje grijze garnalen met
kwarteleitje, gebakken kippebout, seranoham met meloen, groentjes, cocktailsaus, pastasalade, taboulé en
broodje

Dessertjes:
mini panna cotta, mini chocolademousse, mini bavarois van passievrucht

EINDEJAARSBUFFET

Oesters gekruid met zwarte peper

Artisanaal gerookte zalm

Tonijn mi-cuit met parelcouscous

Kopje gevuld met grijze garnalen en kwarteleitje

Licht gestoomde zalmfilet met gamba

Carpaccio van rund met pesto en parmezaanschilfers

Rolletje van beenham gevuld met tomaat, mozarella en basilicum

Vitello tonato met ruccola en appelkappers

Seranoham met meloen

Wildpastei en ganache van ganzenlever met huisgemaakte uienconfijt

Pastasalade met pesto en zongedroogde tomaatjes

Wortel- en seldersalade, koolsalade met appeltjes, taboulé

Cocktailsaus, fijne kruidensaus en vinaigrette

Koude aardappeltjes of frietjes

Broodje

Ontdek onze jaarlijkse topper: een ruim assortiment verse vis en vleessoorten,
aangevuld met groentjes en pastasalades!

32 euro / p.p.

FEESTMENU 2 52,15 euro
alle gerechten kunnen ook afzonderlijk besteld worden

Bavarois gerookte paling - gemarineerde groentjes
Burratina - tomatenfantasie - basilicum
Dubbele croque - serrano - mozarella - pesto - tomaat
Schelpje (pétoncle) - verse spinazie - garnaal

2,80 euro
2,40 euro
2,70 euro
2,80 euro

Tartaar verse en gerookte Noorse zalm - curryzalf - notensla (koud gerecht, broodje
inbegrepne)

15,00 euro

Parelhoenfilet - gebakken appeltjes - zoete aardappelpuree - gebakken champignonmix -
gebakken witloof - aardappelbereiding naar keuze

19,95 euro

Zanddeeggebakje - appelfrietjes (i.s.m 't bakatelier) 6,50 euro

NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW
GESCHENKDOOS

voor 1 persoon (32 euro) of 2 personen (64 euro)
feestelijke gerechten in een mooie geschenkverpakking - kan aangevuld worden met een fles cava of huiswijn


