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Aperitief
- Tapasplank (4 personen)		
45,00 €
(olijven, toastjes, tapenade, bruchetta,
gevulde pepers, worstjes, mozarellabolletjes,
ansjovis, parmesan, kruidenpens, lookbrood, humus)
- Assortiment warme hapjes (12 st)
- Assortiment koude hapjes (12 st)
- Kaaskroketjes mini
- Garnaalkroketjes mini

20,00 €
20,00 €
1,00 €/stuk
1,00 €/stuk

Soepen per liter
- Tomatensoep met balletjes
- Pompoensoep met spekblokjes
- Kreeftensoep met garnaaltjes

6,00 €
7,00 €
12,00 €

Menu 1

Frivool zalmboeketje met begeleidende garnituren
--Tomatensoep met balletjes
--Opgevulde kalkoenrollade met champignonsaus
jonge worteltjes / witloof
--Versierde chocolademousse
+ 6 kroketten/persoon inbegrepen
30 €
+ 2 broodjes/persoon met boter

Menu 2

Trio van wildpaté met uienconfituur – toast
--Pompoensoep met spekblokjes
--Scampi – currysausje – brunoisegroentjes – appel (6 stuks)
--Filet van melkvarken – biersausje –
gebakken witloof – babypeertje en veenbessen
--Gebak van het huis met zijn garnituren
+ 6 kroketten/persoon inbegrepen
40 €
2 broodjes/persoon met boter

Menu 3

Zalmtartaar – limoen – gamba
--Kreeftensoep met grijze garnaaltjes
--Gebakken Sint-jacobsvruchten in zacht roomsausje
--Fazantenfilet op Brabantse wijze
(witloof – appel – veenbessen – spruitjes)
--Trio van gebak
--Assortiment van koekjes voor de koffie
+ 6 kroketten/persoon inbegrepen
55 €
2 broodjes/persoon met boter

Gerechten per stuk
- Kroketten		
- Duchesse		
- Garnaalkroketten
- Kaaskroketten

0,40 €
2,50 €
5,00 €
4,00 €

Gerechten per kg
- Vol-au-vent		
- Balletjes in tomatensaus		
- Stoofpotje van everzwijn		
- Paling in ‘t groen		
- Paling in ‘t rood		

14,00 €
13,00 €
27,00 €
35,00 €
35,00 €

Buffet van de chef

40,00 €
Zalmfilet – tomaat/garnaal – perzik met tonijn
gerookte zalm - carpaccio – rosbief
kippenfilet op zuiderse wijze
fijne ham met meloen – gevulde eitjes – aardappelsla
pastasalade – sausjes – slaatjes – brood & boter

Desserten
- Chocolademousse met crumble
- Rijstpap met bruine suiker
- Tiramisu
- Kaasschoteltje met garnituur

6,00 €
5,00 €
7,00 €
11,00 €

Inlichtingen
Gelieve de gerechten tijdig te bestellen
- per e-mail info@traiteurkurt.be of via
- gsm nummer 0477 85 41 74 (volzet is volzet)
De gerechten kunnen besteld worden
voor 24/12/2021 en 25/12/2021 tot 20 december 2021
voor 31/12/2021 en 01/01/2022 tot 26 december 2021
De gerechten kunnen afgehaald worden op volgende
dagen:
		
24/12/2021
van 13u tot 16u
		
25/12/2021
van 11u tot 13u
		
31/12/2021
van 13u tot 16u
		
01/01/2022
van 11u tot 13u
Levering aan huis € 10 per levering
Traiteur Kurt behoudt het recht om de afsluitdata te vervroegen,
naargelang het aantal bestellingen en dit om een goede kwaliteit
te garanderen.

Beste klanten,

Via deze weg wil ik, Traiteur Kurt, jullie graag informeren
over een nieuwe grote stap die ik zal ondernemen in mijn
culinaire carrière.

Na reeds 30 jaar als traiteur te hebben gewerkt heb ik
besloten een eigen bistro te openen. Een uitzonderlijke aanbieding in de naburige gemeente Puurs heeft ervoor gezorgd
dat ik midden april 2022 officieel start met bistro Elza’s, genaamd naar mijn grootmoeder.

Bij deze wil ik jullie ontzettend graag bedanken voor
het jarenlange vertrouwen en wens ik jullie te verwelkomen in
bistro Elza’s.

De keuken zal echte Vlaamse klassiekers aanbieden.

BISTRO

Bistro Elza’s
Kerkplein 6 - 2870 Puurs

Lay-out en druk LOUISHENRY.BE

PUURS

