
 
 

KERSTMIS 2021 
afhaalgerechten 

 
 

 
 
 

 
 

ITALIAANSE FOOD SHARING KOUD @ € 27.00 pp 

 
 

 
Burrata – Vitello tonato – carpaccio rund – ambachtelijk gerookte zalm – 
italiaanse kazen en charcuterie – gevulde pepperoni – gegrilde groenten 
– tapenades – pesto – fregola – meloen parma – bruschette - olijfolie extra 
vierge – grissini – focaccia  
 

 
ITALIAANSE FOOD SHARING KOUD & WARM @ € 43.00 pp 

 
 

 
BOVENSTAANDE FORMULE, AANGEVULD MET 2 GERECHTEN NAAR KEUZE UIT 
ONDERSTAANDE LIJST: 
- Ravioli (pasta) – boschampignons – truffeltapenade (veggie) 
- Lasagne van aubergines en mozzarella (veggie) 
- Caramelle van ossobucco (pasta) - salie – wortel – prei 
- Lasagne van zalm – mascarpone – spinazie 
- Zeebaars – san marzano – limoen – rozemarijn - aardappeltjes 
- Kalf – fontina – boschampignons – pappardelle 

 
 

 



 
 

KLASSIEKER KEUZEMENU 1 @ € 40.00 pp 
 

 
 

Ambachtelijke garnaalkroketjes – garnituren  
(€ 13.00 pp) 

-- 
Tomatensoep met balletjes  

(€ 3.00 pp) 
-- 

Opgevulde kalkoen – witloof – jonge worteltjes – boontjes in spekjasje – 
knolselder – verse kroketjes of gratin dauphinois – sausje met gebroken 

peper  
(€ 24.00 pp) 

-- 
Kerstdessert met chocola  

(€ 7.50 pp) 
 

 
KLASSIEKER KEUZEMENU 2 @ € 50.00 pp 

 
 

 
Korfje van kraakverse vis en zeevruchten  

(€ 19.00 pp) 
-- 

Knolseldersoep met appel  
(€ 4.00 pp) 

-- 
Ragout van everzwijn met wintergroenten en verse mini kroketjes of gratin 

dauphinois  
(€ 26.00 pp) 

-- 
Kerstdessert met chocola  

(€ 7.50 pp) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
KLASSIEKER KEUZEMENU 3 @ € 60.00 pp 

 
 

Roodbaars – fregola – asperges – witte wijn – san marzano – jonge ui – prei 
(€ 19.00 pp) 

-- 
Witloofsoep met pastinaak  

(€ 4.00 pp) 
-- 

Hertenfilet – witloof – boontjes in spekjasje – spruitjes – butternutcrème – 
peertje – schorseneren - wildsausje – verse amandelkroketjes of gratin 

dauphinois  
(€ 34.00 pp) 

-- 
Kerstdessert met chocola  

(€ 7.50 pp) 
 

 
VEGETARISCH MENU @ € 37.00 pp 

 
 

Geitenkaas in een jasje van kadaiff – rucola – gedroogde vruchten  
(€ 12.00 pp) 

-- 
Witloofsoep met pastinaak  

(€ 4.00 pp) 
-- 

Orzo – boschampignons – aardpeer – hazelnoot – burrata  
(€ 20.00 pp) 

-- 
Kerstdessert met chocola  

(€ 7.50 pp) 
 

 
KIDS MENU @ € 21.00 pp 

 
 

Tomatensoep met balletjes 
(€ 3.00 pp) 

-- 
Vol au vent met puree of mini-kroketjes 

(€ 13.00 pp) 
-- 

Kerstdessert met chocola  
(€ 7.50 pp) 



 
BELANGRIJKE INFO 

 
 

- De vermelde kroketjes zijn nog door u te frituren. 
- De vermelde prijzen tussen haakjes, zijn de prijzen die u betaalt als u 

afzonderlijke gerechten kiest, of als u onderling gerechten wisselt tussen 
de menu’s. 

- De menu’s kunnen vanaf 1 persoon besteld worden. 
- De Italiaanse koude sharing kan vanaf 2 personen besteld worden. 
- De Italiaanse combi sharing kan vanaf 4 personen besteld worden. 
- Ons advies is om niet te veel verschillende menu’s/gerechten voor uw 

gezelschap te bestellen, gezien het dan moeilijker wordt om alles 
correct op te warmen. 

- Eventueel kan u bain-maries huren bij ons aan 20,00 euro per stuk 
(brandpasta inclusief).   Deze bain-maries dienen proper terugbezorgd 
te worden 
Let op:  een bain-marie dient om gerechten warm te houden, niet om 
gerechten op te warmen.  Onze bain-maries hebben telkens 2 
onderverdelingen.  De geleverde wegwerpverpakking met het 
gekozen gerecht pas perfect in de gehuurde bain-marie. 

- Bestellen kan enkel via e-mail naar info@traiteurculinesse.be.  We 
vragen vriendelijk uw bestelling te vervolledigen met uw naam, adres, 
telefoonnummer.  Na het ontvangen van uw mail, sturen we u een 
bevestiging.  Dit is uw definitief bewijs van bestelling voor ons.  Let op:  
indien u geen bevestiging ontvangt van ons binnen de 72 uur, gelieve 
ons dan telefonisch te contacteren op 0467 03 44 82. 

- Wij vermelden bewust geen uiterste besteldatum.  Maar wanneer we 
volzet zijn, worden er helaas geen uitzonderingen meer gemaakt.  U 
kan ons hiervoor best volgen op facebook. 

- Wijzigingen in bestellingen tijdens de laatste 5 dagen voor afhaling 
worden helaas niet meer in acht genomen. 

- We vragen geen voorschot.  Onze bevestigingsmail geldt als definitief 
bewijs. 

- Indien u een factuur wenst, gelieve dit dan op voorhand bij de 
bestelling door te geven.  Er worden geen facturen meer gemaakt op 
de dag van afhaling of nadien.  De betaling van de factuur mag via 
overschrijving gebeuren voordien. 

- Helaas kunnen wij door grote drukte tijdens de feestdagen niet afwijken 
van de voorgestelde gerechten en buffetten.    

- Helaas kunnen wij door grote drukte tijdens de feestdagen geen 
rekening houden met allergiëen.  Ook vegan gerechten bieden we 
niet aan. 

- Afhalingen dienen te gebeuren in onze winkel op de volgende 
tijdstippen:  tussen 14:00 en 15:00 uur op 24 december, en tussen 10:00 
en 11:00 uur op 25 december.  Leveringen zijn gratis vanaf 600 € IN 



REGIO LEUVEN.  Andere leveringen 50 € regio Leuven, 75 € buiten regio 
Leuven. 

- Betalingen mogen voordien gebeuren via overschrijving.  Info wordt 
meegegeven bij uw bestelling. 

- Onze gerechten zijn zeer eenvoudig thuis op te warmen.  We geven 
een volledig opwarmoverzicht mee bij afhaling. 

- Alles wordt in wegwerpverpakking meegegeven. 
- Tijdens de periode van 20 december tot en met 31 december is onze 

normale catalogus NIET geldig. 
- Tijdens de periode van 20 december tot en met 31 december werken 

we met beperktere openingsuren.   
- We zijn met verlof van 1 januari tot en met 10 januari 2022. 

 
 

 


