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Feestfolder

VERSE VIS & SCHAALDIEREN KOUDE- & WARME BUFFETTEN ZALM- & VLEESSCHOTELS

Provinciebaan 98  ·  9270 Kalken  ·  09 367 84 74 · 0475 331 242  ·  tkapiteintje@hotmail.com

V I S W I N K E L  -  T R A I T E U R  -  A L L E  F E E S T E N

‘t Kapiteintje



Bestellen kan via email, 
in de winkel of telefonisch,

Uw bestelling is pas definitief  
na bevestiging. Geen wijzigingen 

meer achteraf.

Onze zalmschotels (VANAF 2 PERSONEN)

Zalmschotel 1 € 23,00 P.P.

Gepocheerde zalmfilet, maatje, tomaat-garnaal,  
eitje met tonijn, langoustine, scampi, diepzeegarnalen, 
vers fruit, cocktailsaus, tartaar

Zalmschotel 2 € 30,00 P.P.

Gepocheerde zalmfilet, maatje, tomaat-garnaal,  
eitje met tonijn, langoustine, scampi, diepzeegarnalen, 
gerookte zalm, gerookte heilbotfilet, exotische sla

Koude buffetten (VANAF 2 PERSONEN)

Koud buffet 1 € 24,00 P.P.

Gepocheerde zalmfilet, tomaat-garnaal,  
gevulde perzik met krab, gevuld eitje met tonijn,  
diepzeegarnalen, rivierkreeftje, kippenboutje,  
hespenrol met asperge, frikandon, vers fruit, sausen

Koud buffet 2 € 26,00 P.P.

Idem koud buffet 1  
+ extra rauwe ham met meloen en varkensgebraad

Koud buffet 3 € 30,00 P.P.

Idem koud buffet 1  
+ extra gerookte zalm, gerookte heilbot

Koud buffet 4 € 32,00 P.P.

Idem koud buffet 1  
+ extra gerookte zalm, gerookte heilbot, maatje,  
varkensgebraad, rauwe ham met meloen

Feestbuffet € 35,00 P.P.

Gepocheerde zalmfilet, gepelde tomaat-garnaal,  
gerookte zalmfilet, gerookte heilbot, gevuld eitje met 
tonijn, gerookte forelfilet, gerookte sprotfilet, tagliatelli 
met scampi en koriander, gerookte eendenborst,  
ambachtelijke paté met uienconfijt, rauwe ham met 
meloen, carpaccio van rund met pesto,  
fruitgarnering en sausjes

Bij al onze koude schotels 
kan u een aparte groenten-
schotel bestellen die bestaat 
uit geraspte wortelen, 
komkommer, aardappel- 
salade, tomaten, pasta
 € 4,00 P.P.

Enkel aardappelsalade

 € 2,50 P.P.

Extra ½ babykreeft  
bij koude schotel

 € 19,00 P.P.

Koude voorgerechten
Wildpastei, uienconfijt, kramiek € 14,00 p.p.
Carpaccio van rund, parmezaan, rucola, € 18,00 p.p. 
pijnboompitten
Tartaar van zalm, limoen, dille,  € 17,00 p.p. 
avocado, tomaat
Garnaalcocktail traditioneel € 17,00 p.p.
Tomaat-garnaal gegarneerd € 19,00 p.p.
Terrine van ganzenlever, krententoast,  € 20,00 p.p. 
appeltjes, uienconfijt
In vlierbloesem gemarineerde zalm, € 20,00 p.p. 
licht gebakken, maanzaad
½ kreeft belle vue € 30,00 p.p.

Warme voorgerechten
Gegratineerde oester, champagnesaus € 3,95/st
Huisbereide kaaskroket € 2,00/st
Huisbereide garnaalkroket 3,95€/st
Vol au vent in bladerdeeggebakje € 12,00 p.p.                                 
Gegratineerde visschelp met kreeftensaus € 12,00/st
Gegratineerd vispannetje € 15,00/st
Gegratineerde sint-jacobsvruchten € 17,00/st
Scampi kapiteintje of looksaus - 7st € 16,00 p.p. 

12st € 20,00 p.p. 
15st € 24,00 p.p.

Kikkerbillen in roomsaus of lookboter € 18,00 p.p.
Sint-jacobsvruchten,creme van butternut,  € 18,00 p.p. 
gandaham
Tongfilets duglérè € 22,00 p.p.
Tongfilets kreeftensaus, garnalen,  € 22,00 p.p. 
langoustine 
Tongfilets op zijn Normandisch € 22,00 p.p.
Jonge duif, boschampignons, spinazie,  € 22,00 p.p. 
vlierbloesem     
½ kreeft gegrild of l’armoricaine  met rijst € 30,00p.p.

Wij bieden u verse 
seizoensproducten, 

professionele service  
en uitstekende kwaliteit



Hoofdgerechten Vis
Vispannetje de luxe € 20,00 p.p. 
(verschillende soorten vis en kreeftensaus)
Tongfilets, kreeftensaus, langoustine € 25,00 p.p.
Tongfilets, Normandische saus € 25,00 p.p.
Tongfilets duglérè € 25,00 p.p.
Vissersplateau € 25,00 p.p. 
(tong, zalm, scampi, kabeljauw, garnaal, broccoli)
Waterzooi van vis € 25,00 p.p. 
(vis, fijne groentjes en aardappeltjes)
Tarbotfilet, prei, lichte mosterdsaus € 30,00 p.p.
Grietfilet, boschampignons, spinazie, € 30,00 p.p. 
stroganoffsaus
Paling in ‘t groen of tomatensaus € 30,00 p.p. 
of gebakken of in roomsaus 
Zalm met preisaus en zeekraal € 23,00 p.p.
Zeeduivel gevuld met kreeft, € 38,00 p.p. 
spinazie, nantuasaus
Visfondue met basisgroentjes en sausen € 24,00 p.p.
Visgourmet/teppanyaki, € 25,00 p.p. 
basisgroentjes, sausen
Zeevruchtenschotel € 58,00 p.p. 
(krab, 1/2 kreeft, oesters, scampi, kreukels, wulken, 
scheermesjes, langoustine, ongepelde garnalen …)
Vegetarische pasta, groene groenten, € 22,00 p.p. 
boschampignons, berloumi
Vegetarische cannelloni, ricotta, spinazie,  € 22,00 p.p. 
tomatenbasilicumsaus

Soepen (1/2 LIT. PER PERSOON)

Tomatenroomsoep € 4,00 p.p.
Pompoensoep € 4,00 p.p.
Aspergeroomsoep €4,00 p.p.

Kreeftensoep € 10,00 p.p.
Bouillabaisse als voorgerecht € 20,00 p.p. 
Bouillabaisse als hoofdgerecht € 25,00 p.p.

Hoofdgerechten Vlees
Orloffgebraad, groentjes, kroketten € 20,00 p.p.
Varkenswangetjes op vlaamse wijze, frietjes € 18,00 p.p.
Varkensrug, champignonsaus, € 20,00 p.p. 
groentjes, kroketten
Wildragout (groenten in stoofpot), kroketten € 24,00 p.p.
Fazantfilet Brabançonne,  € 23,00 p.p. 
groentjes, kroketten
Varkenshaasje, champignonsaus of € 24,00 p.p. 
pepersaus, groentjes, kroketten
Wit van kalkoen, druivensaus, € 23,00 p.p. 
groentjes, kroketten
Gevulde kalkoenfilet stroganoff, € 25,00 p.p. 
groentjes, kroketten
Parelhoenfilet op Normandische wijze, € 24,00 p.p. 
groentjes, kroketten
Eendenborstfilet, sinaasappelsaus, € 25,00 p.p. 
gevulde appel, groentjes, gratin
Everzwijnfilet, wildsaus, groentjes, kroketten € 26,00 p.p.
Lamskroontje, mosterdsaus, groentjes, € 28,00 p.p. 
gratinaardappelen                      
Lamsfilet kruidenkorst, mosterdsaus, € 30,00 p.p. 
groenten, gratin
Kalfsfilet archiduc, groentjes, kroketten € 32,00 p.p.
Hazenrugfilet, mosterdsaus, € 32,00 p.p. 
groentjes, kroketten
Rundshaasje, pepersaus, € 32,00 p.p. 
groentjes, kroketten
Hertenkalffilet grand veneur, € 32,00 p.p. 
groentjes, kroketten
Vleesgourmet, standaardgroentjes, saus € 25,00 p.p.



Menu’s
Menu’s waaruit u kan kiezen MENU’S KUNNEN NIET GEWIJZIGD WORDEN !

Menu 1 € 32,00 P.P.

Voorgerecht
Wildpastei of  

gegratineerde visschelp

Soep
Tomatenroomsoep

Hoofdgerecht
Varkenshaasje 

pepersaus, groentjes, 
kroketjes

Menu 2 € 38,00 P.P. .

Voorgerecht
Tongfileetjes op  

Normandische wijze

 
 

Hoofdgerecht
Gemarineerde ever-
zwijnfilet, wildsaus, 
groentjes, kroketjes

Menu 3 € 43,00 P.P.

Voorgerecht
Gegratineerde  

sint-jacobsvruchten

Soep
Pompoensoep

Hoofdgerecht
Gevulde kalkoenfilet 
stroganoff, groentjes, 

kroketjes

Menu 4 € 50,00 P.P.

Voorgerecht
Tongfilets duglérè

Soep
Kreeftensoep

Hoofdgerecht
Hertenkalffilet  
grand veneur,  

groentjes, kroketjes

Menu 5 € 55,00 P.P.

Voorgerecht
½ kreeft gegrild

Soep
Kreeftensoep

Hoofdgerecht
½ kreeft à la nage  

met rijst

Belangrijke info
Onze schotels dienen enkel nog door u zelf gedurende  
20 minuten op 180 graden in de oven gestopt te worden.
Bestellen kan uiterlijk tot 20/12 voor de kerstdagen en 
27/12 voor eindejaar en nieuwjaar.
Opgelet! wij kunnen niet garanderen dat u tot het laatste  
moment kunt bestellen als onze capaciteit reeds bereikt is.
Verse vis, kreeft, krab, oesters, mosselen zeker 4 dagen 
op voorhand bestellen. Enkel zo kunnen wij uw bestelling 
garanderen. 

Wij vragen een waarborg op onze schotels van € 30, deze kan  
op vertoon van uw kasticket terug betaald worden.  
Schotels terug bezorgen binnen de drie dagen.
Opgelet: zonder kasticket betalen wij geen waarborg terug
Bewaar deze folder,   
hij kan het hele jaar van pas komen.

Tussen 20/12 en 1/1 is de winkel open  
 vanaf 10u ipv 8u30
25 en 26 december  open van 10u tot 12u
1 en 2 januari  open van 10u tot 12u
Afhalen op 24 en 31 december  
 tussen 9u en 16u.
Verlof 3 en 4 januari gesloten. 

Provinciebaan 98 
9270 Kalken
09 367 84 74  
0475 331 242 
tkapiteintje@hotmail.comwww.tkapiteintje.be

‘t Kapiteintje

Wij wensen jullie alvast smakelijke feesten!


