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Openingsuren winkel tijdens de feestperiode
Zondag 23 / 12 open van 8u30 tot 13u
Maandag 24/ 12 (Kerstavond) open van 8u30 tot 13u en 14 u tot 18u
Dinsdag 25 / 12 (Kerstdag) open van 8u30 tot 12u
Woensdag 26 / 12 tot vrijdag 28 / 12
open van 8u tot 13u en 14u tot 18u30
Zaterdag 29 / 12 open van 8u tot 13u en 14u tot 18u
Zondag 30 / 12 open van 8u30 tot 13u
Maandag 31 / 12 open van 8u30 tot 13u en 14u tot 17u30
Dinsdag 1 / 1 / 2019 gesloten

E-mail: info@ateliervq.be | Website: www.ateliervq.be | FB: www.facebook.com/ateliervq

Beste klanten,
Wij kijken, net zoals u al uit naar de laatste weken van december. Een mooi moment om tijd door te
brengen met familie en vrienden. Al kan daar wel het nodige werk bij komen kijken.
Een heus feestmaal bereiden, de geschikte cadeaus vinden, het huis decoreren, … Daarom heeft
Atelier Vanquaethem deze eindejaarsfolder voor u klaargestoomd. Een mooi overzicht vol lekkers.
Informatie:
Bestellingen:
Bestellingen vanaf 2 personen. Te bestellen in de winkel of via mail naar info@ateliervq.be
Let op: Uw bestelling is slechts definitief nadat u de bestelbon hebt ontvangen in de winkel.
Wij vragen u dan ook om de bestelling nadien af te halen met de bestelbon.
Dit zorgt voor een vlotte service.
Bestellingen voor Kerstavond en Kerstdag kan tot en met vrijdag 21 december.
Bestellingen voor oudejaar en nieuwjaar kan tot en met vrijdag 28 december.
Afhalingen:
Bestelling afhalen voor:
- Kerstavond op maandag 24/12 kan van 10 tot 13 u en van 14 tot 18u
- Kerstdag op 25/12 kan van 10 tot 12u
- Oudejaar en nieuwjaar kan op maandag 31/12 van 10u tot 13u en van 14u tot 16u

€ 15,90/pp (350gr/pp)
Kaasburger
Chipolata
Traag gegaard buikspek met lakage
Pluma “Duroc” 100% zuiver ras (zeer sappig en mals)
Rundburger
Gemarineerde hoevekipfilet
Gemarineerde kalkoenfilet
Malse biefstuk “eigen kweek”
Apero witte worst
Winterse burger met boschampignons
Fleur de sel om u vlees te kruiden na het bakken

Steengrill / Teppanyaki
Aanbevolen van de chef

€ 19,95/pp (350gr/pp)

Hertenkalf filet
Pluma “Duroc” 100% zuiver ras (zeer sappig en mals)
Lamskroontje
Entrecote “eigen kweek”
Filet pur “eigen kweek”
Parelhoenfilet
Eendenborstfilet
Traag gegaard buikspek met lakage
Italiaans varkenshaasje
Fazant filet
Fleur de sel om u vlees te kruiden na het bakken

Happy New Year

Gourmet

Tapasschotel

(per 2 personen)
€ 12,50/per stuk

Ideaal om u aperitief mee te starten in afwachting van het volledige
gezelschap. Charcuterie van gerenommeerde huizen uit WestEuropa, kaas specialiteiten, olijvenmix, krokante toast .

Aperitiefhapjes koud
Pata Negra ham “Bellota”
+36maanden (per 100g)

€ 15,50

Ganache van ganzenlever / peperkoek
chutney / appel

€ 3,00/stuk

Pastramisalade
Gevogelte carpaccio
Gemarineerde Franse Sint- Jacobsschelp,
oosterse vinaigrette

€ 2,50/stuk
€ 2,50/stuk
€ 2,80/stuk

Aperitiefhapjes warm
Chicken wings / kippenvleugel op lage temperatuur gegaard
Croque monsieur met parmaham / gegrilde groente / truffelboter
Kreeftenbisque
Gebakken Franse Sint-Jacobsschelp, knol velouté , zilte garnituur
Vleeskroketjes “van het huis”
Garnaalballetjes “van het huis”
Kaasballetjes 3 kazen “van het Huis”
Camenbert “President” om te frituren (verdeeld in 8 stukken)

€ 1,5/stuk
€ 3/stuk
€ 3/pp
€ 3,50/pp
€ 1/stuk
€ 1,50/stuk
€ 1/stuk
€ 12/stuk

Voorgerechten koud
Gerookte en gemarineerde zalm / komkommer / dressing /
haringkaviaar / brioche (op bord)

€ 14/pp

Trio van wildpastei en terrine van ganzenlever / luikse stroop en portjus /
brioche (op bord)

€ 14/pp

Terrine van ganzenlever huisbereid in snede
1/2 Kreeft Belle Vue

€ 11,50/100gr
€ 24 /pp

Voorgerechten warm
Scampi in roze pepersaus / tagliatelli / groenten
Noordzee tong / prei en shi-take / stoofpuree / witte wijnsaus
Garnaal kroket “ van het huis”
1/2 Kreeft, tomatenboter, truffeltagliatelli

€ 12/pp
€ 14/pp
€ 4,50/stuk
€ 26 /pp

Hoofdgerechten ( Steeds saus inbegrepen)
Kalkoentournedos met groene kool / muskaatdruiven saus / boschampignons € 13/pp
Eendenborstfilet / sinaas saus / veenbes
€ 14/pp
Parelhoenfilet fine champagne saus / boschampingons
€ 14/pp
Italiaans varkenshaasje met mozzarella / parmaham / gegrilde groenten
€ 12/pp
Kalfslende / kalfszwerik / bruine jus / boschampignons
€ 16/pp
Hertenkalffilet / boschampignons / wildjus
€ 21/pp
Haasfilet in grand veneur saus / veenbes
€ 19/pp
Vol au vent “ specialiteit van het huis”
€ 8/pp
Optioneel: gebakken kalfszwezerik
+ 4 euro /pp

Vers Wild en Gevogelte ( tijdig te bestellen)
Hertenkalf filet
Parelhoen geheel
Parelhoenfilet
Fazant geheel
Fazantfilet
Eendenborst
Piekpkuiken
Kwartel
Hazenbil

€ 59,50/kg
€ 14/kg
€ 29,95/kg
€ 17,50/stuk
€ 32,80 /kg
€ 26,50 /kg
€ 6,50/ stuk
€ 4,50/stuk
€ 6,50/stuk

Dessert
Tiramisu speculoos ( in glas)
Chocolademousse / karamel / brownie (in glas)
Only White dessert: witte chocolademousse / citrus / banaan (op bord)
Coxydoise: luchtig roomgebak met rode vruchten en marsepein (op bord)

€ 3,90/pp
€ 3,90/pp
€ 6/pp
€ 6/pp

Groenten
Assortiment koude groenten en groenten salades
Winterse kool salade ( ideaal bij uw steengrill of gourmet)
Warme groenten mengeling
Peertje in rode wijn
Gebakken witloofstronk
Gegratineerde bloemkool
Gegratineerde schorseneren
Prei in de room
Ratatouille groenten
Gebakken boschampignons / peterselie

€ 3,00/pp
€ 2,20/pp
€ 3,00/pp
€ 1/pp
€ 1/pp
€ 2,20/pp
€ 2,60/pp
€ 2,20/pp
€ 2,20/pp
€ 4/pp

Aardappelbereidingen
Gratin aardappel
Puree
Knolselder puree
Gebakken krielaardappel
Aardappelsalade in honing/ mosterd vinaigrette
Verse kroketten
Voorgebakken frieten

€ 2,20/pp
€ 2,10/pp
€ 2,20/pp
€ 1,80/pp
€ 2,20/pp
€ 0,35/stuk
€ 1,60/pp

Weet wat je eet , kies voor kwaliteit ...

Champignonsaus
Peperroomsaus
Bruine jus
Bearnaise saus
Wildsaus

€ 2/pp
€ 2/pp
€ 1,80/pp
€ 2,20/pp
€ 2,50/pp

Fonds te koop in winkel: Gevogelte - Rund - Lam - Wild

Soepen
Tomatensoep met huisgemaakte balletjes
Gevogelte velouté met kip
Witloofsoep met gekarameliseerd witloof
Pompoen veloute met madras curry
Groentesoep met gebakken oesterzwam
Kreeftenbisque
Knolselder velouté

€ 2,50/pp
€ 2,50/pp
€ 2,50/pp
€ 2,50/pp
€ 2,90/pp
€ 6/pp
€ 2,50/pp

We love to serve you

Warme sauzen

Kaasplank / Kazen

Van Tricht en de Moerenaar

Vanaf 4 personen:
Als hoofdgerecht (300gr)
Als dessert (150gr)

€ 13,50/pp
€ 8/pp

Selectie kazen / Vijgen / Dadels / Noten / Confituren / Fruit
Kweepeergelei / Hoeveboter / Noten-krentenbrood/ Mosterd

Algemeen:
Waardebonnen zijn te koop in de winkel van 10 en 25 euro.
Vraag gerust naar onze passende wijnen. Kwaliteitsvolle wijnen werden zorgvuldig geselecteerd en
worden aangeboden in de winkel. Fondueolie te verkrijgen in de winkel.
Gourmet, steengrill of tepanyaki toestel te koop in 2 formaten.
Schotels en servies met waarborg, vragen wij om proper en spoedig terug te brengen.
Bestelling kan bij reservatie betaald worden, zo versnelt u de afhaling op de dag zelf.
Lichte wijzigingen kunnen zich voordoen naar gelang het marktaanbod. Mogelijkheid tot
aankoop in de winkel gedurende de feestdagen.
Atelier Vanquaethem staat voor een kwaliteitsvol aanbod, eigen bereidingen, eerlijke voeding,
lokale producten, aangevuld met topproducten uit West-Europa. Dit alles werd zorgvuldig
geselecteerd door de chef. Kortom één adres voor al uw culinair genot!

Q

Atelier

We wensen u vanwege het team Atelier Vanquaethem
prettige feestdagen toe.
Tot in 2019

Atelier Vanquaethem
Ieperse Steenweg 33 - 8630 Veurne
Tel: +32(0)58 59 42 99
E-mail: info@ateliervq.be | Website: www.ateliervq.be | FB: www.facebook.com/ateliervq

