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Feestmenu  1  

4 hapjes van het huis

Goudbrasem met venkel en citrus, jus

Kalkoenrollade, geconfijte peer, amandelkroketjes, 
gebakken witloof, romige champignonsaus

Kerststronk ijs exotisch met coulis 

€ 44,00/pp

Feestmenu  2
4 hapjes van het huis

Carpaccio hertenrugfilet, gerookte ganzenlever en bietjes

Zeebaars, schorseneer, hoorn-van-overvloed en 
chateau-aardappel

 Gegratineerde peer, amandelcrème 
en Champagnesabayon

€ 47,00/pp

 Voorgerechten
•  Huisbereide garnaalkroket met garnituur (2 st/pers)  € 15,00
•  Huisbereide kaaskroket met garnituur (2 st/pers)  € 14,00
•  Goudbrasem met venkel en citrus, jus € 19,00
•  Carpaccio hertenrugfilet, gerookte ganzenlever en bietjes € 19,00
•  Bietjes carpaccio, gerookte bietjes, Manchego € 17,00
•  Kreeft à l’armoricaine (halve kreeft pp) € 24,00

Soepen/L (3 pers/L)

•  Garnalenbisque met gin en crème fraîche € 9,00/L  
•  Romige tomatensoep met balletjes € 5,50/L
•  Venkel saffraansoep met gerookte paling                                    € 7,00/L
•  Ossenstaartsoep met garnituren € 7,50/L 

Hoofdgerechten
•  Kalkoenrollade, geconfijte peer, amandelkroketjes,  € 20,00
 gebakken witloof, romige champignonsaus 
•  Zeebaars, schorseneer, hoorn-van-overvloed  € 24,00 
 en chateau-aardappel  
•  Risotto met ebly, butternut, fètakaas, groene kruiden € 19,00
•  Hertenkalffilet in kruidenkorst, shii-take, witloofje, 
 veenbessen, spruitjes, peertje gepocheerd in rode wijn  €27,00
 en amandelkroketjes  
•  Kreeft à l’armoricaine (volledige kreeft pp - +/- 700 gr)  € 38,00  
    en pommes château 

Huisgemaakt  zoet
•  Kerststronk ijs exotisch met coulis  € 8,00
•  Gegratineerde peer, amandelcrème en Champagnesabayon € 7,50  
•  Chocolade moelleux met hart van dulce de leche, amaretto-ijs € 8,00
•  Chocolademousse € 5,50 
•  Suikervrij dessert met ricotta en koffie € 6,50



Koud buffet
	Tomaat met rivierkreeftjes   
	 Huisgerookte zalm
	Terrine van vis
	Zalm Belle-Vue
	Pittige meloensalade met rauwe ham  
	Rundscarpaccio - parmesaanschilfers, rucola
	Krokante salade gerookte eend, witloof, ...
	Wild pastei en croute met uienconfit
	Eitje gevuld met mousse
	Aardappelsalade
	Couscous met groentjes
	Groene boontjes en versnipperde ui
	Broodjes + boter
	Sausen: cocktailsaus, mayonaise
 
€ 32,00/pp 

Fruits de mer
	halve kreeft  

	oesters 
	krabbenpoten  

	kreukels 
	langoustine  

	grijze garnalen 
	venusschelpen  
	tapijtschelpen 
	tijgergarnaal  

	wulken 
	mosselen

	mayonaise en cocktailsaus 
	brood en boter

€ 60,00/pp

Feestmenu  1  
4 hapjes van het huis

Goudbrasem met venkel en citrus, jus

Kalkoenrollade, geconfijte peer, amandelkroketjes, 
gebakken witloof, romige champignonsaus

Kerststronk ijs exotisch met coulis 

€ 44,00/pp

Nieuwjaarsmenu                      
4 hapjes van het huis 

Carpaccio Sint-Jacobsvrucht, crème d’Isigny, gemarineerde zeesla 
en crumble 

Ossenstaartsoep met garnituren

Hertenkalffilet in kruidenkorst, shii-take, witloofje, veenbessen, 
spruitjes, peertje gepocheerd in rode wijn 
en amandelkroketjes

Chocolade moelleux met hart van dulce de leche, amaretto-ijs

€ 58,00/pp

Kinder menu
                          

Tomatensoep met balletjes

Vol-au-vent met garnituur en kroketjes

Chocolademousse

 € 21,00/pp

Menu's

Feestmenu  2
4 hapjes van het huis

Carpaccio hertenrugfilet, gerookte ganzenlever en bietjes

Zeebaars, schorseneer, hoorn-van-overvloed en 
chateau-aardappel

 Gegratineerde peer, amandelcrème 
en Champagnesabayon

€ 47,00/pp

Veggie menu
4 vegetarische hapjes van het huis

Bietjes carpaccio, gerookte bietjes, Manchego

Risotto met ebly, butternut, fètakaas, groene kruiden en 
shii-take

Gegratineerde peer, amandelcrème en Champagnesabayon

€ 44,00/pp

Indien u of uw gasten allergisch of intolerant zijn aan bepaalde 
voedingsmiddelen, gelieve dit te melden bij bestelling.



Online bestellen

Praktisch
Bestellen
Bestellen kan telefonisch   
gsm Jo 0497 13 33 19 
gsm Marita 0479 67 48 56
of per e-mail naar  info@qook.be of info@chef4you.be

Kerstmenu, bestellen mogelijk t.e.m. dinsdag 20 december 2022
Eindejaarsmenu, bestellen mogelijk t.e.m. dinsdag 27 december 2022

Tip
Alle gerechten zijn ovenklaar, eenvoudig af te werken en voorzien van de nodige instructies. 
Om uzelf niet teveel werk te geven, raden wij u aan om zoveel mogelijk dezelfde menu of 
gerechten te kiezen. 

Betaling
Je ontvangt van ons een mail met een bestelnummer en jouw bestelling is definitief na over-
schrijven van € 100 voorschot op rekeningnummer BE09 3631 8520 3857,  Qook/Chef4you 
met vermelding van uw naam en bestelnummer. Het saldo kan bij afhaling betaald worden in 
contanten of payconiq.

Een aantal gerechten zullen reeds klaargemaakt worden op onze serviezen.  Gelieve hiervoor 
een waarborg van € 50 te voorzien bij afhaling van uw bestelling. Uiteraard garanderen wij de 
teruggave van uw waarborg bij het terugbrengen van de geleende materialen.

Afhaling
Afhalen kan op volgende adressen 
(Gelieve bij bestelling ook plaats van afhaling te vermelden)
 - Triphonstraat 31 (zijstraat Karnemelkstraat), 9060 Zelzate 
 - Heirweg 106, 9180 Moerbeke

Afhalingen kerst op 24/12 tussen 14 en 17 u en 25/12 tussen 10 en 12 u 
Afhalingen eindejaar en nieuwjaar op 31/12 tussen 14 en 17 u en 
                                                                    01/01 tussen 10 en 12 u
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       | Bedrijfsfeest |  Babyborrel |  Receptie |  Walking dinner |  Buffetten |  Huwelijksfeest |  Communiefeest 
|  Barbecue |  Familie/vrienden feest |  Kookworkshops |

wewe QOOK  QOOK youyou PARTY !? PARTY !?
Wij maken graag persoonlijk tijd voor je vrij om jouw 
wensen te ontdekken en elk feest, feestje of event 
tot in de puntjes te verzorgen.
Benieuwd wat Qook/Chef4you jou te bieden heeft, 
bel voor een afspraak op nr 0497 13 33 19 of mail 
naar info@qook.be


