
V
I E

R  M E T  S M
A

A

K

FEESTBOX
KARKAS

 KERSTMIS:
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EINDEJAARSFOLDER
2022-2023

 Ontdek ons uitgebreid eindejaars 
assortiment en laat je verrassen door onze 

huisgemaakte specialiteiten! 
 

In deze brochure vind je alles terug wat wij aanbieden 
gedurende de eindejaarsperiode!

 
 AANGEPASTE OPENINSUREN WINKEL

van 21/12 - 31/12
Woe, don & vri 9u00 - 17u00 
Zat 24 & 31/12 9u00 - 13u00 

Zon 25/12 & 01/01 enkel afhaling

BEDANKT VOOR JE INTERESSE IN 
KARKAS!

 
In deze brochure vind je alles terug wat wij aanbieden 

gedurende de eindejaarsperiode van 21 december tot 01 
januari. 

 
 Bestellen voor kerst kan tot 18 december

Bestellen voor nieuwjaar kan tot 25 december
 

Bereid je eigen feestmaaltijd! Ontdek ons assortiment in onze 
winkel, Steenweg 46 of bekijk ons uitgebreid vers vlees, WILD
en huisgemaakte charcuterie. Onze vaste traiteurgerechten zijn

ook op voorraad en bestelbaar
 

BESTELLEN KAN VIA WWW.KARKAS.BE
 
 

VIND JE NIET DIRECT WAT JE ZOEKT? OF HEB JE 
VRAGEN OVER HET AFHALEN OF LEVEREN? NEEM 

DAN GERUST CONTACT MET ONS OP, DAN 
BEZORGEN WIJ JE ZO SNEL MOGELIJK EEN 

ANTWOORD. 
 
 

DE KEUKEN VAN KARKAS - ATELIER KARKAS
STEENWEG 46, 1730 ASSE

INFO@KARKAS.BE
WWW.KARKAS.BE

02/315.57.48

AFHALEN OP 24 DEC 11U TOT 17U 

OP 25 DEC 9U TOT 11U

AFHALEN OP 31 DEC 11U TOT 17U

OP 01 JAN 9U TOT 11U 

€95 PER BOX

TO START 

Zalmtartaar met mierikswortel,  pannacotta van 
geitenkaas, zwarte pens met peperkoek, pizzacup 

(WARM), kuipje met garnaalt jes (WARM) 

TO SHARE

Carpaccio van gerookte Holstein, handgesneden 
bel lotta ham, plukbrood aiol i ,  gravad lax van zalm 

SOEP

Consommé van bospaddenstoelen met gerookte kip

HOOFDGERECHT

Traaggegaarde LAMS osso-bucco met 
wintergroenten en r isotto 

ZOETE ZONDE
Assort iment dessert jes: passievruchten parfait  met

 macaron, mini kaastaart & chocolademousse 

Bestel onze eindejaarsbox en geniet van begin 
tot eind! 

Onze box is voor 2 personen 



GOURMET

Onze gourmet formule is beschikbaar per 2, 3, 
4, 5 en 6 personen.

 

We voorzien een totaalpakket zo hoef j i j  enkel 
nog maar te genieten.  

ASSORTIMENT GROENTEN 

Winterse koolsla,Griekse salade, winterse 
pastasalade, pompoen-pastinaak & geitenkaas, 

spruit jes met spek, kr ielt jesbrochette 

ASSORTIMENT VLEES 
LAMSKOTELET

STEAK
VARKENSHAASJE

KWARTELFILET
KALKOENSPIESJE
PENSBROCHETJE

CHIPOLATA
DRY AGE BURGER
RACLETTEBURGER

GEITENKAASJE MET SPEK 

We voorzien koude sausjes, boter en broodjes

We hebben ook een optie voor een 
vegetarische gourmet:

 

Groenteburger, hal loumi brochetje, gevulde 
champignon, gepaneerd geitenkaasje, mini 

tort i l la, vegetarische yakitorispiesje 

€25 PER PERSOON

TO START & SHARE 

SOEP

VOORGERECHTEN

 - APERO BOX -

OVEN MIX
Gerookt kwartelboutje,tarte tat in met zwarte pens, 
pizzacup, pul led pork, kuipje met garnaalt jes 

€7,5 p/p vanaf 2 personen 

FRITUUR MIX
Brasvar kroketje, reuze scampi, samosa van zwarte
pens met appel, geitenkaaskroketje,  pit t ige falafel

€7,5 p/p vanaf 2 personen

Oli jven, tapenade, grissini,  chips, oude abdijkaas, 
brandnetelkaas, huisgemaakte aperosalami, bordje 

huisgemaakte charcuterie, bordje gerookte Holstein, 
huisgemaakte paté & brioche rozi jn 

 

De box is ideaal voor 4 personen 

€45/BOX
Optie spumante 'La Pricca' iDivini €20

De vermelde pri jzen zi jn steeds per l i ter. Onze 
soepen zi jn verkri jgbaar per halve l i ter, reken op 

ongeveer 250ml soep per persoon 

Consommé van bospaddenstoelen met gerookte kip
Pastinaaksoep met gedroogde ham
Kreeftenbisque
Tomatensoep met balletjes 

€10 
€9

€12 
€6

 - KAAS & CHARCUTERIEPLANK 
 'KARKAS' -

Een uitgebreid assort iment van kazen, 
charcuterie en broodsalades, afgewerkt met 

fruit  en noten. En voorzien van brood en boter
 15,00/ per persoon

VEGETARISCHE OPTIE

DESSERT

ZOETE ZONDE
Assort iment dessert jes, Passievruchten parfait  met 
macaron, mini kaastaart & chocolademousse 

€7,5 p/p vanaf 2 personen 

Zeebaars Noily Prat met gepofte tomaat en venkel
Stoofpotje van wild met wintergroenten
Aardappel-preigratin, portobello en wintergroenten
Everzwijnfilet met portosaus, witloof, bospaddenstoelen
en gevuld appeltje met veenbessen 
Gevulde kwartel met fine-champagensaus, witloof, 
bospaddenstoelen en gevuld appeltje met veenbessen 

€23 
€19
€16
€21

 
€23

HOOFDGERECHTEN

Feestelijk vispannetje
Ravioloni van kreeft met zeekraal en oesterzwammen
Ravioloni van truffel en eekhoorntjesbrood

€10 
€12
€12

Onze hoofdgerechten worden steeds vergezeld van 
gratin, kroketten of puree van butternut

KOUDE HAPJES
Zalmtartaar met mierikswortel,  panna cotta van 
geitenkaas, zwarte pens met peperkoek, meloen 
met ibericoham
€7,5 p/p vanaf 2 personen

KINDER GOURMET
Chipolata, racletteburger, kalkoenspiesje,
steak & gri l lworstbrochette

€8


