
 › Kalkoenfilet in champagnesaus  € 14,95 / PERS.

 › Kalkoenorloff in archiducsaus € 15,95 / PERS.

 › Varkenshaas in trappistensaus  € 16,95 / PERS.

 › Parelhoenfilet in fine champagnesaus € 22,95 / PERS.

 › Hertenragout € 21,95 / PERS.

 › Normandische ovenschotel in garnalensaus (zalm, kabeljauw, lotte, coquille, roodbaars, garnaal)  € 22,95 / PERS.

BIJGERECHTEN

 › Warme groenteassortiment  €   5,50 / PERS.

Bloemkool in witte saus, wortels & erwtjes, boontjes met spek, witloof, broccoli

 › Aardappelkroketten  €   5,50 / 20 ST.

 › Gegratineerde aardappelen €   3,90 / PERS.

HOOFDGERECHTEN

Lekkere feestideeën 2022-2023
APERO hapjes
Koud

 › Carpaccio Belgisch witblauw rund, parmezaan, pesto  €   2,75 / ST.

 › Vitello tonnato, kappertjes, citroen  €   2,75 / ST.

 › Tapasplank (te bestellen per 4 pers.) € 15,95 / PERS.

Warm

 › Assortiment warme toast (12st.) €   9,95 / 12 ST.

 › Bruschetta tomaat mozzarella  €   6,00 / 4 ST.

 › Ovenhapje scampi julienne appel €   2,95 / ST.

 › Ovenhapje vispannetje €   2,95 / ST.

Tip: warme hapjes 10-tal min. verwarmen in voorverwarmde oven van 170°C

SOEPEN
 › Tomatensoep met balletjes  €   3,95 / L

 › Aspergesoep met aspergepunt  €   3,95 / L

Tip: Met 1 liter soep kan men 3 borden vullen. De soep kan men gemakkelijk opwarmen door      
  voorzichtig om te roeren op een zacht vuurtje.

 › Vispannetje met zalm kabeljauw tongrol en garnaal  € 13,95 / PERS.

 › Duo Sint-jakobsvrucht (3 st.) en gebakken roodbaars in wittewijnsaus  € 14,95 / PERS.

VOORGERECHTEN

 › Chocolademousse (bruin)  €    2,75 / ST.

 › Tiramisu speculoos  €    2,75 / ST.

 › Frambozenmousse  €    2,75 / ST.

DESSERTS

 › Deze folder vervangt alle voorgaande.



 › Feestgourmet  € 15,95 / PERS.

 Rundstournedos, chipolata, varkenshaasje, cordon blue, Ardens gebraad, kaashamburger,     
 lamskotelet, kalkoenrolletje, kippenlapje, grillworst, aardappelen en koude sausjes inbegrepen.

 › Visgourmet € 22,95 / PERS.

 Zalmmoot, sint-jakobsvrucht, brochette, gyros, kabeljauw, staartvis, tongrol, scampi, gamba,     
 roodbaarsfilet, aardappelen en koude sausjes inbegrepen.

 › Fondue € 12,95 / PERS.

 3 soorten gehaktballetjes, rund, varken, schnitzel, grillworst, kalkoen, spekvink, witte worst met     
 spek, aardappelen en koude sausjes inbegrepen.

 › Koud groenteassortiment €   5,50 / PERS.

 Salade, bloemkool-broccolisalade, rauwkost, wortel, boontjes, partjes tomaat

 › Feestbuffet vis & vlees  € 29,95 / PERS.

 Tomaat krabsalade, gerookte zalm, heilbot, visschelp, gepocheerde zalm, scampi, gamba, tongrol,    
 gebakken rosbief, kippenbout, natuurham, ganda, kippenwit, koude groenten, fruit, aangevuld met    
 aardappelen en koude sausen.

 Optie tomaat garnaal €   4,00 / PERS.

 › Visbuffet  € 32,95 / PERS.

 Gepocheerde zalm, scampi, gerookte zalm heilbot, tongrol, gerookte zeepaling, gamba, tomaat     
 zeekrabsalade, gevuld ei, visschelp, gerookte markreel en forelfilet, koude groenten aangevuld met    
 aardappelen, pasta, fruit en koude sausen.

 Optie tomaat garnaal €   4,00 / PERS.

 › Kaasplank (vanaf 4 pers.) € 17,95 / PERS.

 Verschillende kaassoorten aangevuld met vijgen, dadels, noten, fruit, boter en broodjes.

 › Broodjesbuffet (vanaf 4 pers.) € 14,95 / PERS.

 Broodjesassortiment belegd met gerookte zalm, krab, ham in cocktailsaus, préparé, jonge kaas,     
 ham, aangevuld met vers fruit en gepresenteerd op een spiegel.

GEZELLIG TAFELEN

Gelieve tijdig te bestellen:

 › Voor kerst: tot en met maandag 19 december

 › Voor eindejaar: tot en met maandag 26 december

maandag 19/12 en dinsddag 20/12: 08u00 - 12u30 en 13u30 - 18u30

woensdag 21/12: sluitingsdag

donderdag 22/12 en vrijdag 23/12: 08u00 - 12u30 en 13u30 - 18u30

zaterdag 24/12: 8u00 - 12u30 en 14u00 - 17u00

zondag 25/12: enkel afhalen tussen 10u30 en 11u30

maandag 26/12 en dinsdag 27/12: 08u00 - 12u30 en 13u30 - 18u30

woensdag 28/12: sluitingsdag

donderdag 29/12 en vrijdag 30/12: 08u00 - 12u30 en 13u30 - 18u30

zaterdag 31/12: 8u00 - 12u30 en 14u00 - 17u00

zondag 01/01: enkel afhalen tussen 10u30 en 11u30

maandag 02/01 en dinsdag 03/01: gesloten 

OPENINGSUREN FEESTDAGEN

Keurslager ‘t Buskantje
Klerkenstraat 134
8920 Langemark-Poelkapelle
Tel. 057/20.13.10
tbuskantje@gmail.com

Wij wensen iedereen een warme kerst  
en een fijn nieuwjaar


