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Contact us to experience
an amazing Christmas!
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Bartierstraat 15

8902 Voormezele

T. 0476 06 42 85

T. 0485 37 38 99

info@traiteurleplat.be

www.traiteurleplat.be

FACEBOOK-SQUARE traiteur le plat
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Flor & Sofie wensen jullie  
gezellige feestdagen 
& een schitterend 2022 toe!

Hoe bestellen? 
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Via onze webshop www.traiteurleplat.be

Via telefoon: 0476 06 42 85 of 0485 37 38 99

Elke bestelling, geplaatst via telefoon of via de webshop wordt door ons 

bevestigd via mail. Enkel zo bent u zeker dat wij uw bestelling goed hebben 

ontvangen. 

 

Bestellen voor Kerstavond en Kerstdag kan tot en met 19 december. 

Bestellen voor Oudejaar en Nieuwjaar kan tot en met 26 december.

Alle informatie over jouw afhaalmoment kan je terugvinden op de website.
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Bedankt voor het vertrouwen!



Menu  3 gangen 45
4 gangen 55

Bouillabaisse 
zalm, kabeljauw, grijze garnaal, langoustine, rouille en brood

Flor’s Bouchée met kalfszwezerik (supplement) 

Hertenfilet met wildjus en veenbessen 
huisbereide amandelkroketjes en winterse garnituren 

Sofie’s funky Frisco 
gezouten caramel, crumble hazelnoot, gekonfijte peer

Kindermenu  3 gangen 15 

Tomatenroomsoep met balletjes  
Vol au vent met kroketjes
Funky frisco - chocolademousse met framboos 

Gezellig Tafelen
Raclette      24
raclettekaas om te schrapen met garnituur en bijgerechten. ¼ bol Zwitserse 
raclettekaas - brood - krielaardappelen - charcuterie plankje en salade 

Kaasplank    16
een variatie aan Belgische en Franse kazen met brood, nootjes, vijgen en 
druiven

Opgevulde kalkoen    19
met gehakt,cognac, pistache en truffel - voor 6 à 8 personen 

Belegde broodjes  8
5 zachte broodjes per persoon belegd met zalm, brie, ham, kipsalade en 
krabsalade 

Aperitief
1 meter plank vol met lekkers      37
fijne charcuterie en kazen, dips, olijven. Eén plank is goed voor 4 personen

Fruits de mer      10
oesters, ongepelde grijze garnalen, kreukels, wulken, crevette royale, ansjovis
        
Hapjes box  9
3 hapjes van de chef 

Assortiment huisbereide kroketjes   6
6 stuks garnaal-, kaas- en wildkroketjes    

Soep 
Tomatenroomsoep     5 / liter
met veel mini gehaktballetjes 

Bisque van kreeft                                                                          9 / liter
kreeftensoep met room, cognac en grijze garnalen

Consommé van ossenstaart                                                     9 / liter
heldere bouillon van ossenstaart met julienne van groentjes

Voorgerechten
Carpaccio Holstein rundsvlees      12
mosterdzaadjes, ingelegde radijs en parmezaan 

Ceviche van Sint-Jacobsvruchten     10
vinaigrette van geitenmelk, haringeitjes en olie van prei 

Bouillabaisse        16
zalm, kabeljauw, grijze garnaal, langoustine, rouille en brood

Gegrilde gamba       14
salieboter, salsa tomaat en courgette, venkel cru 

Ravioli van boschampignons (veggie)   12
truffelsaus en parmezaan 
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Hoofdgerechten
Stoofpotje van everzwijn      18
Sint-Bernardus Abt 12

Hertenfilet        25
wildjus en veenbessen              

Traag gegaarde parelhoenfilet     18
fine champagnesaus, zwarte look 

Vegetarische Wellington   16
krokante bladerdeeg gevuld met winterse groenten 

*Bij alle gerechten worden amandelkroketten en winterse groenten voorzien*

Dessert         
 
Moelleux au chocolat     4

Winterse tiramisu   5
appel, peperkoek, kletskop                

Sofie’s funky frisco  8
gezouten caramel, crumble hazelnoot, gekonfijte peer

Kaasplankje   7
een variatie aan Belgische en Franse kazen met brood, nootjes, vijgen en 
druiven


