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Traiteur - Broodjeszaak
Kwaliteit is onze troef!

LENTE-ZOMER

Vier Moederdag (14 mei),
Vaderdag (11 juni), communie,
verjaardag of een ander feest in stijl

2017

Afhaling in de winkel of
gratis levering aan huis
ook op zon- & feestdagen (vanaf € 50)

DE CULIHOEK

Voor andere suggesties bezoek onze
website www.culihoek.be
of neem contact met ons op
voor een vrijblijvende offerte

Dagschotels, koude schotels,
belegde broodjes, dagsoepen &
dergelijke meer zijn wel steeds in onze
winkel te verkrijgen
Borden & bestek
zijn gratis ter beschikking
De bestellingen zijn te verkrijgen op
wegwerpschotels of
op herbruikbare schotels
Gelieve uw bestellingen tijdig
door te geven

V.U. De Culihoek - Concept : www.digitout.be

De gerechten in deze folder zijn
huisgemaakt en enkel te verkrijgen op
bestelling

Morekstraat 349
9032 Wondelgem
•
Openingsuren:
Dinsdag - Vrijdag van 10u30 - 19u00
Zaterdag van 10u30 - 17u00
•
Telefoon: 09/253 16 92
Fax: 09/253 16 92
E-mail: info@culihoek.be
www.culihoek.be
www.facebook.be/culihoek

Brunch € 19.50 p.p. (vanaf 4 personen)

Koffiekoeken | Croissants | Ciabatta | Sandwiches
Assortiment kazen | Waaier van charcuterie
Omelet | Gebakken Breydelspek | Aspergesoep
Wrap met gerookte zalm | Rauwe ham met meloen
Hamburger | Verse fruitsalade | Tilly’s vlaai
Vers geperst sinaasappelsap | Pastasalade
Rauwkost | Hoeveboter

Luxe ontbijt € 24.90 p.p.

Koffiekoeken | Croissants | Pistolets | Sandwiches
Confituur of choco | Hoeveboter
Assortiment kazen | Waaier van charcuterie
Garnaalsalade | Gerookte zalm | Gekookt ei
Yoghurt met muesli | Verse fruitsalade
Koffie, thee of chocomelk
Vers geperst sinaasappelsap | Fles cava

Koud lentebuffet € 20.90 p.p.

Aperitiefhapjes

Asperge met beenham | Gandaham met meloen
Tomaat-garnaal | Kriel gevuld met krab
Gerookte zalm | Brochette met kip & mango
Waaier van charcuterie | Gekookt ei
Pastasalade | Brood | Groentebuffet (zie hieronder)

Luxe toastjes gemengd (vanaf 20 stuks) € 1 per stuk
Ham-komkommertartaar € 1.40
Lepelhapje met gebakken kip & curry € 1.40
Lepelhapje met paprika & geitenkaascrème € 1.40
Asperge op Vlaamse wijze met gekookte ham € 1.50
Tartaar van Sint-jakobsnoot & komkommer € 2.00

Kaasschotel Royal € 11.90 p.p.
Rijkelijk gevulde kaasplank (300 gram per persoon)
Vers seizoensfruit | Studentenhaver
Konfijt | Gedroogd fruit
Tip: Vul aan met broodbuffet (zie hieronder)

Zonnige deelplank € 14.90 p.p. (vanaf 4 personen)

Belegde minisandwiches en/of minipistolets € 1.00 per stuk
Belegde sandwiches en/of pistolets € 1.40 per stuk
Mengeling halve belegde broodjes € 1.60 per stuk
Wraps € 3.90 per stuk

Olijven | Zongedroogde tomaten | Ansjovis
Manchegokaas | Mozzarella | Rauwe ham
Zuiderse gehaktballen | Chorizo | Kippenreepjes
Dadel met geitenkaas | Meloen | Druiven
Tonijnsalade pikant | Gemarineerde champignons
Salade | Olijfolie | Ciabattabrood

Quiche € 18 (voor 4 personen)

Charcuterieschotel € 14.90 p.p.

Broodjes

Lorraine
Chorizo
Gerookte zalm, gegrilde courgettes & kruidenkaas
Geitenkaas & zongedroogde tomaten

Tapas € 17.90 (voor 4 personen)
Olijven | Zongedroogde tomaten | Ansjovis
Manchegokaas | Dadel met geitenkaas
Brochette pancetta & meloen | Kipsalami
Chorizo | Tapaskoekjes | Tapenade

Partyschotels (in ovenschaal) (vanaf 6 personen)
Lasagne (klassiek, vegetarisch of zalm) € 8 p.p.
Cannelloni met kaas, hesp & champignons € 8 p.p.
Pastaschotel met gehaktballen € 8 p.p.
Gebakken kriel met Parmezaanse kip € 8 p.p.
Vispannetje met puree € 12.50 p.p.
Paella met kip, chorizo & vis € 13.50 p.p.
Paella met zeevruchten € 15.50 p.p.

Warme beenham € 12.90 p.p. (vanaf 15 personen)

Beenham | Gebakken rozemarijnaardappelen
Groentenkrans of rauwkost | 2 warme sauzen naar keuze

Huisgemaakte rosbief | Américain
Huisgemaakte fricandon | Beenhesp
Huisgemaakt varkensgebraad | Pepersalami
Rauwe kruidenham
Augurken | Zilveruitjes | Kappertjes
Groentebuffet | Broodbuffet (zie hieronder)

Groentebuffet € 5.90 p.p.
Gemengde jonge sla | Geraspte wortelen
Salade van kerstomaten met balsamico
Knolselder met currymayonaise
Koude aardappelsalade met bieslook
Salade van bonen met gerookt spek
Honingmosterddressing
Huisgemaakte tartaar | Huisgemaakte cocktailsaus

Broodbuffet € 2.90 p.p.
Boerenpistolet | Sandwich
Ciabatta | Meergranenbrood
Hoeveboter

Soepen per liter
Tomatenroomsoep met balletjes € 4.90
Mossel-currysoep € 6.90
Aspergesoep met gedroogde ham € 6.90
Kippenvelouté met hoevekipfilet € 6.90

Voorgerechten
Asperges (3) op Vlaamse wijze met gekookte ham € 7.50
Caesarsalade met knoflookvinaigrette € 6.90
Salade van rauwe ham, rucola & frambozen € 6.90
Rauwe ham met meloen € 6.90
Carpaccio van rund € 6.90
Carpaccio van tonijn € 8.50
Gerookte zalm met komkommer-radijssalade € 8.50
Zalm Bellevue € 8.50
Salade met scampi, selder & appel € 8.50

Hoofdgerechten
Asperges (6) op Vlaamse wijze met gekookte ham € 12.90
Gebakken rundersteak met groene pepersaus € 11.90
Speenvarkenfilet met honing, asperges & rösti’s € 13.90
Zalmfilet met groentespiesje & verse tagliatelle € 13.90
Kabeljauw met kruidencrumble € 13.90
Waterzooi van vis € 13.90
Alle hoofdgerechten zijn vergezeld van bijpassende
groenten & een aardappelgerecht naar keuze:
verse kroketten, gratin, gebakken krielaardappelen,
kasteelaardappelen of puree (tenzij anders vermeld)

Nagerechten
Chocolademousse € 3.90
Chocolade-aardbeienmousse € 3.90
Tiramisu € 3.90
Panna cotta met rood fruit & passievruchtsaus € 3.90
Tilly’s vlaai met speculooscrumble & rood fruit € 3.90

