
Afhaaltraiteur feestdagen

De Zevensterre / Den Eethoek

Feestelijk keuzemenu
 

(1)
Hartige koude en warme proevertjes (4 p.p.)

 
(2)

Witloofroomsoep met shii-take en rivierkreeftstaartjes
of

Romig pastinaak-knolseldersoepje met Breydelham & croutons
 

(3)
Gegratineerde tongschar & Sint-Jakobsvruchten

of
Scampipannetje Diabolique met Griekse pasta

 
(4)

Hertenkalf (rosé gebakken) met wildsaus, fijne groentjes en
aardappelgratin

of
Zeewolf met dillesaus, fijne wintergroentjes en
aardappelmousseline met bieslook & garnalen

 
Volledig menu 1 + 2 + 3 + 4: 40 € / persoon

Menu met 1 + 2 + 4: 30 € / persoon
Menu met 1 + 3 + 4: 35 € / persoon

Menu zonder 1: - 5 € / persoon
 

Moeilijk eters menu
 

Hartige koude en warme proevertjes (4 p.p.)
Tomatenroomsoep met balletjes

Artisanale kaaskroketten met rauwkost
Varkenshaasje met pepersaus, fijne groentjes en kroketten

 
35 € / persoon

 
zie ommezijde >>



Koud buffet
met oa. gekookte en gerookte

zalm, tomaat garnaal, forel,
heilbot, makreel, visterrine,

rivierkreeftje, rolletje beenham,
rauwe ham, kip, wildpaté,

rosbief, groentjes, salades, fruit
& aardappelsalade

 
27 € / persoon

 

 

Kaasschotel
Luxe kaasschotel met 8 soorten

artisanale kazen van
verschillende types, vergezeld
van veel vers fruit, gedroogde

vruchten & noten
(300 gr per persoon)

 
18 € / persoon

 

 Tapasschotel
Luxe (koude) tapasschotel met

lookbrood, Italiaanse stengels en
een ruime variatie aan Zuiderse
tapenades, opgelegde groenten,

vleeswaren, kazen, olijven,
pepers, ....

 
18 € / persoon

 

 

Belegde feestbroodjes
Mooi verzorgde schotel met

diverse origineel belegde kleine
zachte broodjes (wit, bruin &
meergranen). Deze worden

belegde met salades,
vleeswaren, kazen en allen
voorzien van garnituurtjes,

rauwkostgroenten en sausjes
Aanbevolen hoeveelheid: 4 a 6

per persoon
 

1,60 € / stuk
 

 
Hoe bestellen?

24/12 & 25/12: graag bestellen voor 20/12
31/12 & 01/01: graag bestellen voor 27/12

 
Graag bestellen per email naar info@zevensterre.be met vermelding van naam,

telefoonnr, aantal personen en de gewenste menu / gerechten.
 

Wanneer afhalen?
24/12 en 31/12: tussen 12u en 14u
25/12 en 01/01: tussen 10u en 11u

Adres: De Zevensterre - Zevensterstraat 34 te Laarne
 

Praktisch
Er kan contant of met bancontact betaald worden.

Er wordt een waarborg gevraagd voor eventueel inleverbaar leeggoed.
Alle gerechten worden heel vers bereid en netjes verpakt. Opwarmen kan in een

voorverwarmde oven van 170 °C.
 


