


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 klaarge-
stoomd.  Een mooi overzicht vol lekkers.   

Bestellingen:  
  
 - Bestellingen vanaf 2 personen
 - Te bestellen in de winkel of via mail naar info@ateliervq.be 
  
 Let op:   
  - Bestelling bevestigd na ontvangst bestelbon die u moet     
    meebrengen bij afhaling
  - Bestellingen voor kerstavond en kerstdag kan tot en met  
    vrijdag 20 december 
  - Bestellingen voor oudejaar en nieuwjaar kan tot en met   
    vrijdag 27 december

Afhalingen:
  
 Bestelling afhalen voor:

  - Kerstavond op dinsdag 24/12 kan van 10 tot 13 u 
    en van 14 tot 18u
  - Kerstdag op 25/12 kan van 9 tot 12u
  - Oudejaar en nieuwjaar kan op maandag 31/12  
    van 10u tot 13u en van 14u tot 17u30

Prettige Feestdagen

Q Atelier

Openingsuren tijdens 
de feestperiode

Maandag 23/12:     8u-13u   
Dinsdag 24/12:       8u-13u 14u-18u
Woensdag 25/12:   8u30 – 12u
 
Donderdag tot zondag 
normale openingsuren 

Maandag 30/12:   8u-13u
Dinsdag 31/12:   8u-13 14u- 17u30

Woensdag 1/1 gesloten 

Vanaf donderdag 2/1 terug de 
normale openingsuren

Gourmet

Steengrill - Teppanyaki

 Kaasburger
 Chipolata
 Traag gegaard buikspek met lakage
 Pluma “Duroc” 100% zuiver ras  (zeer sappig en mals) 
 Maisonburger
	 Gemarineerde	hoevekipfilet
	 Gemarineerde	kalkoenfilet	
 Malse biefstuk “eigen kweek”
 Apero witte worst
 Winterse burger met boschampignons
 Fleur de sel om uw vlees te kruiden na het bakken, geklaarde boter 

 Hertenkalffilet
  Lamskroontje
  Entrecote “eigen kweek” 
 Pluma “Duroc” 100% zuiver ras ( zeer sappig en mals)
  Filet pur “eigen kweek”
		 Parelhoenfilet
		 Eendenborstfilet
  Traag gegaard buikspek met lakage
  Italiaans varkenshaasje
		 Fazantfilet
  Fleur de sel om uw vlees te kruiden na het bakken, geklaarde boter

 

Aanbevolen door de chef

 

€ 15.90 /pp (350gr/pp) 
vanaf 2 personen

 

€ 22,50 /pp (350gr/pp) 
vanaf 2 personen

Steengrill Vis
 Scampi gemarineerd
 Kabeljauw met Gentse mosterd / bieslook 
	 Zalmfilet 
	 Tarbot	of	grietfilet 
 Langoustinestaart 
 Gamba 
 Zeebaars 
	 Ingebrepen:	fleur	de	sel

 

€ 29,95 /pp (300gr/pp) 
vanaf 2 personen



Tapasschotel (per 2 personen)

Aperitiefhapjes (Koud)

 Ideaal om uw aperitief mee te starten in afwachting van het volledige gezelschap.  
 Charcuterie van gerenommeerde huizen uit West-Europa, kaasspecialiteiten, olijvenmix, krokante toast. 

 Pata negra ham “Bellota”             € 18 
 +36maanden (per 100g)   
  
 Ganache van ganzenlever             € 3,50/stuk 
 Carpaccio van gerijpte entrecote Chianina ras/ kaascrème   € 4,50/stuk   
 (topper)

 Gerookte paling, vislakage, zure room, appelbonbon            € 3/stuk
  Gemarineerde Franse sint- jacobsschelp,                    € 2,80/stuk
 oosterse vinaigrette

“One cannot think well, love well and sleep well 
if one has not dined well.” 

-Virginia Woolf-
 

€ 15/stuk

Voorgerechten (Koud)

Aperitiefhapjes (Warm)

  Croque monsieur met truffel en pata negra ham     € 2,50/pp
 Kreeftenbisque          € 3/pp
 Gebakken Franse sint-jacobsschelp, knol velouté , zilte garnituur    € 3,50/pp
 Fijne ragout van ossenstaart, jus van zwarte champignons, puree rebouchon € 3/pp

 Gerookte en gemarineerde zalm / komkommer / dressing /   € 14/pp
 haringkaviaar / brioche (op bord)  

 Trio van wildpastei en terrine van ganzenlever / Luikse stroop en portjus /          € 14/pp
 brioche (op bord) 
  
 Terrine van ganzenlever huisbereid in snede                        € 11,50 /100gr  
  

Voorgerechten (Warm)

  Scampi in roze pepersaus / tagliatelli / groenten       € 12/pp
   Kabeljauwhaas / prei en shiitake / stoofpuree / getomateerde bearnaisesaus  € 14/pp
   Visstoofpotje met puree, gemalen molenkaas      € 14/pp
 

Kinderen
  Vleeskroketjes “van het huis”       € 1/stuk
 Garnaalballetjes “van het huis”       € 2/stuk 
 Kaasballetjes 3 kazen “van het huis”      € 1/stuk 
 



Hoofdgerechten (Saus inbegrepen)

 Kalkoentournedos met groene kool / muskaatdruivensaus   € 13/pp
 boschampignons     
 
	 Eendenborstfilet	/	sinaassaus	/	veenbes				 	 	 	 €	14/pp
		 Parelhoenfilet	fijne	champagnesaus	/	boschampingons		 	 	 €	14/pp
   
 Italiaans varkenshaasje met mozzarella / parmaham    € 12/pp
 gegrilde groenten              
 
 Gerijpte Lande Holstein, lichtbruine jus met hooiboter, daslook  € 19,50pp
		 Hertenkalffilet	/	boschampignons	/	wildjus		 	 	 	 €	21/pp
  Haasbil in rode wijn en veenbessen       € 14/pp
  Vol-au-vent “ specialiteit van het huis”                            € 8/pp
  
 Optioneel: gebakken kalfszwezerik                  + 4 euro /pp

Wild & Gevogelte 
(Tijdig bestellen)

 Hertenkalffilet	 	 											
 Parelhoen panklaar             
	 Parelhoenfilet						 	 											
 Fazant panklaar                            
	 Fazantfilet								 	 	 										 
 Eendenborst                   
 Piepkuiken                  
 Kwartel                   
 Hazenbil     
           

“One of the very nicest things about life is the way we 
must regularly stop whatever it is we are doing and 

devote our attention to eating.” 
 

-Luciano Pavarotti-

Dessert
 Tiramisu speculoos ( in glas)      € 3,50/pp 
 Chocolademousse / karamel / brownie  (in glas)    € 3,50/pp   
  
 Dessertbord met minigebakjes      € 8/pp 
    
 Eindejaarsgebak met marsepein      € 4,5/pp 
 

Groenten
 Assortiment koude groenten en groentensalades     € 3,00/pp
  Winterse koolsalade ( ideaal bij steengrill of gourmet)               € 2,50/pp 
  Warme groentenmengeling       € 3,00/pp
  Peertje in rode wijn           € 1,10/pp
  Gebakken witloofstronk          € 1/pp
  Gegratineerde schorseneren       € 2,60/pp
  Jonge wortel         € 1/stuk
  Gebakken boschampignons / peterselie      € 4/pp

Aardappelbereidingen
  Gratin aardappel         € 2,20/pp
   Puree           € 2,10/pp
   Knolselderpuree         € 2,20/pp
   Gebakken krielaardappel        € 1,80/pp
     Verse kroketten         € 0,35/stuk
   Voorgebakken frieten         € 1,60/pp

“I think about food literally all day every day.  
It’s a thing.”-Taylor Swift-

Vers Rund 
(Tijdig bestellen)

      Filet pur eigen kweek            
      Côte à l’os Holstein 4 weken gerijpt            
      Entrecote Holstein 4 weken gerijpt 
      Filet mignon eigen kweek 
      Ribeye Herreford

     * Prijzen zijn volgens seizoensprijzen.    
            
                



Warme Sauzen
 Champignonsaus      € 2/pp
 Peperroomsaus            € 2/pp
 Bruine jus        € 1,80/pp
 Bearnaisesaus        € 2,20/pp
 Wildsaus        € 2,50/pp

 Fonds te koop in winkel:  
 Gevogelte - rund - lam - wild 

Soepen
 Tomatensoep met huisgemaakte balletjes         € 2,50/pp
 Gevogeltevelouté met kip           € 2,50/pp
 Witloofsoep met gekarameliseerd witloof               € 2,50/pp
 Pompoenveloute met madras curry          € 2,90/pp
 Groentesoep met gebakken oesterzwam         € 2,90/pp
 Knolseldervelouté                € 2,50/pp

“Cooking is like painting or writing a song. Just as there are only 
so many notes or colors, there are only so many flavors - it’s how 

you combine them that sets you apart” 
-Wolfgang Puck-

Kaasplank / Kazen
 Vanaf 4 personen bestelbaar: 
 
 Als hoofdgerecht (300gr)       € 13,50/pp 
 Als dessert (150gr)        € 8/pp
 
	 Selectie	kazen	/	Vijgen	/	Dadels	/	Noten	/	Confituren	/	Fruit	 
 Kweepeergelei / Hoeveboter / Noten-krentenbrood/ Mosterd

ism De Moerenaar aangevuld met klassiekers 



•  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. Bij   

 het niet proper terugbrengen kunnen kosten worden aangerekend. 
  
•  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.
  
•  Wij willen in alles wat we aanbieden goede kwaliteit verzekeren, iets waar we 100%  

 achter staan met ons team. Vandaar dat ons aanbod niet te uitgebreid is. Alles wordt vers   
 en met zorg bereid in ons eigen atelier.

Algemene informatie

 Adresgegevens:
 
  Atelier Vanquaethem 
  Ieperse Steenweg 33 - 8630 Veurne

  Telefoon: +32(0) 58 59 42 99
  
  E-mail: info@ateliervq.be
  Website: www.ateliervq.be 

  Facebook: www.facebook.com/ateliervq

Contacteer ons
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