TRAITEURDIENST

RESTAURANT MALPERTUUs

Elke dag behalve op onze sluitingsdagen, vanaf 11.30u.
Tel. 09/377 21 79 of 0497/482 904 elke dag bereikbaar.

Ledestraat 62 , 9971 Lembeke
www.restaurantmalpertuus.be
09/377 21 79 of 0497/482 904

Voorgerechten
Gegratineerde sint-jacobsschelp (topper)

13 €

Ganzenleverterrine met gerookte eendeborst
Huisbereide wildpastei met ajuinconfituur
Gerookte zalm met zijn garnituur
Parmaham met meloen
Dagsoep 1 liter
Scampi’s 6 stuks :
 lookboter
 van de chef (getomateerde roomaus)
 van de chef pikant
 met currysaus
 met kreeftensaus
½ Kreeft voor in de oven met lookboter 350 gr
½ Kreeft voor in de oven met look,tomaat,basilicum

16 €
11 €
13 €
12 €
6€
13 €

Garnaalkroket 2 stuks
Kaaskroket 2 stuks
Duo kaas en garnaalkroket

12 €
8€
10 €

30 €
30 €

Visgerechten
Gegratineerde luxe visschotel (topper)
 Kabeljauwfilet, zalmfilet, st-jacobsvruchten,
scampi’s, prei en puree

25 €

Kreeft voor in de oven met lookboter +700 gr
Kreeft voor in de oven met look, tomaat en basilicum
 + voorgebakken frietjes of krielaardappelen
Scampi’s 9 stuks + voorgebakken frietjes
Scampi’s 12 stuks + voorgebakken frietjes
 lookboter
 van de chef (getomateerde roomaus)
 van de chef pikant
 met currysaus
 met kreeftensaus
Zalmfilet met preiroomsaus en puree

55 €
55 €
18 €
22 €

19 €
12/10 €
13 €

Wildgerechten
Fazant in de room
Hertenkalffilet op wijze van de chef
Stoofpotje van wild
Hazenrug “Harlekijn”
Wilde eend à l’orange
Hazenbout met veenbessen

24 €
25 €
22 €
24 €
20 €
22 €

*****

CULINAIRE FEESTSUGGESTIES *****

KERSTAVOND EN KERSTDAG (bestellen voor 21/12/20 12 u)
OUDEJAARSAVOND (bestellen voor 28/12/20 12 u)
Hapjes 3 stuks per persoon 7,50 €
Tartaar van gerooke zalm
Mousse van ganzenleverterrine
Gelakt eendeboutje (voor in de oven)

22 €
26 €
28.50 €
28.50 €
28.50 €
28.50 €
28.50 €
28.50 €
28.50 €
28.50 €
28.50 €

6€

Dranken
Fles huiswijn wit / rood / rosé
Fles Cava
Fles Champagne

Varkenshaasje met champignonroomsaus
+ warme groentjes en kroketjes
Spaghetti / Kinderspaghetti
Kipfilet / appelmoes + frietjes

vanaf 24/12/2020, al onze andere gerechten zijn altijd te verkrijgen.

Dessert
Chocomousse

Vleesgerechten
Rib eye, licht aangebakken of rauw
28 €
Filet pur van Belgisch witblauw, licht aangebakken of rauw
28 €
+ voorgebakken frietjes
+ koude groenten
+ sausje naar keuze :peper, béarnaise of champignonroomsaus

+ wildgarnituur en kroketjes

Palinggerechten
Paling gebakken + tartaar en citroen
Paling in de room
Paling in het groen
Paling met tomatenroomsaus
Paling provençale
Paling met kreeftenroomsaus
Paling met preiroomsaus
Paling met dragonroomsaus
Paling Malpertuus (champagne-roomsaus)
Paling chef (roomsaus met spek, ajuin, graanjenever)
+ voorgebakken frietjes

Afhalen kerstavond en kerstdag van 11 u tot 13 u.
Afhalen oudejaarsavond van 11 u tot 13 u.

10 €
15 €
25 €

Voorgerechten
Gegratineerde visschelp 13 €
Kreeftenroomsoep met verse stukjes kreeft 1 liter 24 €
Tomatenroomsoep met balletjes 1 liter 6 €
Ganzenleverterrine met gerookte eendenborst 16 €
Garnalencocktail 16 €
½ Kreeft “Thermidor”voor in de oven 350 gr (met kaassaus) 30 €
Hoofdgerechten
Parelhoenfilet “Fine champagne”, warme groentjes en kroketjes 22 €
Parelhoenfilet met champignonroomsaus, warme groenten en kroketjes 22 €
Zeetongfilets met kreeftensaus, fijngesneden groentjes en puree 29 €
Kreeft ± 700 gr “Thermidor” voor in de oven (met kaassaus) 55 €
Dessert
1) Icepearls: luxe artisanale ijspralines, 6 stuks per doos
Classics: 6 stuks bruine chocolade met verse vanilleijs 12 €
Trio icepearls 6 st.: 2 black vanilla, 2 white praliné, 2 salted caramel, 13 €
2) Gekoelde sabayon met verse rode vruchten 8 €

Het ideale geschenk een waardebon van restaurant Malpertuus.

