feestfolder
2020-2021

prettige feestdagen

gourmet

€ 15,95 /pp (350gr/pp)
Kaasburger, Chipolata
Traag gegaard buikspek
Pluma Duroc 100% zuiver ras (zeer sappig en mals)
Maisonburger, Gemarineerde hoevekipfilet
Gemarineerde kalkoenfilet
Malse rundersteak “eigen kweek”, Apero witte worst

Beste klant,
Net zoals ieder jaar kijken wij samen met u reeds uit naar de laatste weken van december. 2020 is een jaar dat we waarschijnlijk nooit meer zullen vergeten. We zijn ervan
overtuigd dat de tijd nu aangebroken is om samen met het gezin te genieten van een
gezellige avond vol lekkere gerechten en leuke geschenkjes. Daarom hebben wij speciaal voor u deze eindejaarsfolder klaargestoomd, ontdek gauw ons heerlijk assortiment.

Inbegrepen: Fleur de Sel om uw vlees te kruiden na het bakken,
geklaarde boter (spat, verbrand en rookt minder) en garnituur.

Bestellingen: 
- Te bestellen in de winkel of via e-mail naar info@ateliervq.be.
Let op:
- Bestelling pas bevestigd na ontvangst bestelbon die u meebrengt bij afhaling.
- Bestellingen voor kerstavond en kerstdag kunnen t.e.m. zondag 20 december.
- Bestellingen voor oudejaar en nieuwjaar kunnen t.e.m. zondag 27 december.
- Betalingen moeten vooraf gebeuren.
Afhalingen:
- Kerstavond op donderdag 24/12
van 10u tot 13u & van 14u tot 17u
- Kerstdag op 25/12 van 9u tot 12u
- Oudejaar en Nieuwjaar op donderdag 31/12
van 10u tot 13u & van 14u tot 17u
Openingsuren feestperiode:
- Woensdag 23/12: 8u-13u & 14u-18u
- Donderdag 24/12: 8u-13u & 14u-17u30
- Vrijdag 25/12: 9u-12u30
- Zaterdag 26/12: 8u-13u & 14u-18u
- Zondag 27/12: 8u30-13u
- Maandag 28/12: gesloten
- Dinsdag 29/12: 8u-13u & 14u-18u
- Woensdag 30/12: 8u-13u & 14u-18u
- Donderdag 31/12: 8u-13u & 14u-17u30
- Vrijdag 1/1: gesloten
- Zaterdag 2/1: 8u-13u & 14u-18u
- Zondag 3/1: gesloten
- Maandag 4/1: gesloten
- Vanaf 5/1: terug normale openingsuren

aanbevolen door de chef

steengrill - teppanyaki

€ 22,50 /pp (350gr/pp)
Pluma Duroc 100% zuiver ras (zeer sappig en mals)
Kalfslapje, Lamskroontje
Côte à l’os Holstein 4 weken gerijpt
Entrecôte “eigen kweek”
Malse rundersteak “eigen kweek”
Traag gegaard buikspek
Rib Eye, Italiaans varkenshaasje
Inbegrepen: Fleur de Sel om uw vlees te kruiden
na het bakken, geklaarde boter
(spat, verbrand en rookt minder) en garnituur.

steengrill wild
€ 23,50/pp (350gr/pp)

Kalfslapje met “lardo di collonato”
Zesrib “ eigen kweek”
Côte à l’os Rubia 6 weken gerijpt
Pluma Duroc 100% zuiver ras (zeer sappig en mals)
Franse jonge duiffilet, Hertenkalffilet,
Eendenborstfilet, Fazantfilet, Parelhoenfilet

aanbevolen door de chef

Inbegrepen: Fleur de Sel om uw vlees te kruiden
na het bakken, geklaarde boter
(spat, verbrand en rookt minder) en garnituur.

tapasschotel (per 2 personen)

€ 15,00/stuk

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

aperitiefhapjes (Warm)
Croque monsier met truffel en pata negra ham 				
€ 2,50/pp
Kreeftenbisque 									€ 3,00/pp
Gebakken Franse coquilles, knol velouté en zilte garnituur 		
€ 3,50/pp
Fijne ragout van ossenstaart, jus van zwarte champignons 		
€ 3,00/pp
en puree Robuchon
Scampi zoetzuur en krokante groentjes 					
€ 2,50/stuk
		

kinderen
Vleeskroketjes “van het huis”							€ 1,00/stuk
Kaasballetjes 3 kazen “van het huis”						
€ 1,00/stuk

voorgerechten (koud)
aperitiefhapjes (koud)

Gerookte en gemarineerde zalm						€ 14,00/pp
komkommer, dressing, haringkaviaar en brioche

Pata Negra ham “Bellota” +36maanden 					

€ 18,00/100g

Carpaccio van gerijpte entrecôte Chianina ras/kaascrème 		
(topper)

€ 3,50/stuk

Tonijn mi-cuit met kruidenkorst, wasabi mayo, 				
vinaigrette met sjalot

€ 3,00/stuk

Trio van wildpastei en terrine van ganzenlever				
Luikse stroop, portjus en brioche

€ 14,00/pp

Terrine van ganzenlever huisbereid		
met cruditeiten en bijpassend broodje

€ 18,00/pp

				

voorgerechten

(Warm)

Scampi’s in roze pepersaus, tagliatelli en groenten 			
Kabeljauwhaas, prei en shiitake, risotto en 				
getomateerde béarnaisesaus 			
1/2 kreeft met kreeftenboter, pasta en warme groenten			

€ 13,00/pp
€ 15,00/pp
€ 24,00/stuk

hoofdgerechten

dessert

Kalkoenborstfilet - archiduc saus  
€ 13,00/pp
Eendenborstfilet - jus met sinaas   
€ 14,00/pp
Italiaans varkenshaasje 						€ 13,00/pp
opgevuld met mozzarella, parmaham en gegrilde groente
Hertenkalf filet - wildjus
€ 19,50/pp
Vol au vent “ specialiteit van het huis” 			
€ 8,00/pp
Optioneel: gebakken kalfszwezerik 				
€ 4,00/pp

wijntip
Wit
Rood

Tiramisu speculoos 					
Chocolademousse/karamel/brownie 		
Dessertbord met minigebakjes 			

€ 3,50/pp (in glas)
€ 3,50/pp (in glas)
€ 8,00/pp

voor bij de koffie
Bokkenpootjes 						€ 1,95/stuk
Praline ATELIER VQ 					
€ 3,95/100g
Quatre-quart cake 					
€ 1,20/stuk

In Situ Chardonnay (Chili) - bij vis en gevogelte
Domaine de la Chapelle - Macon 			

€ 13,00
€ 18,00

Château Haut-Grelot “Prèmiére Cuvée” 		
Bordeaux (bij gevogelte, rood vlees)

€ 13,00

Celler de Capçanes Lasendal 				
Montsant (bij wild)

€ 14,00

vers rund, varken, wild en gevogelte
tijdig te bestellen
		

WILD
Hertenkalf filet   
				
Parelhoen panklaar - Filet

groenten
Assortiment koude groenten/groenten salades € 3,00/pp
Winterse koolsalade 					€ 2,50/pp
Warme groentenmengeling 				
€ 3,00/pp
Peertje in rode wijn
				
€ 1,10/stuk
Gebakken witloofstronk 				
€ 1,20/stuk
Gegratineerde schorseneren 				
€ 2,60/pp
Jonge wortel 						€ 1,10/stuk
Veenbessen 						€ 1,95/pp
Gebakken boschampignons/peterselie 		
€ 4,00/pp

aardappelbereidingen

Fazant panklaar - Filet
Eendenborst
Piepkuiken
Kwartel
Hazenbil
				

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

warme sauzen
Archiducsaus 						€ 1,95/pp
Peperroomsaus 						€ 1,95/pp
Bruine jus 							€ 1,80/pp
Béarnaisesaus 						€ 2,20/pp
Wildsaus 							€ 2,40/pp

fonds te koop in winkel
Gevogelte/Rund/Lam/Wild fond

soepen
Tomatensoep met huisgemaakte balletjes 		
€ 2,50/pp
Gevogelte velouté met kip 				
€ 2,50/pp
Witloofsoep met gekarameliseerd witloof 		
€ 2,50/pp
Pompoen velouté met madras curry 			
€ 2,90/pp
Groentensoep met gebakken oesterzwam 		
€ 2,90/pp
Knolselder velouté 					€ 2,50/pp

kaasbord € 16,00/pp
Selectie kazen
Vijgen
Dadels
Noten
Confituur
Fruit
Kweepeergelei
Hoeveboter
Noten-krentenbrood
Mosterd

algemene informatie
-

Waardebonnen zijn te koop in de winkel van 10 en 25 euro.
Passende wijnen in de winkel te verkrijgen.
Gourmet/steengrill 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.
Bestellingen moeten verplicht bij reservatie betaald worden, zo 			
versnelt u de afhaling op de dag zelf en kunnen we deze rij apart houden
van de andere klanten (covid maatregel).
Lichte wijzigingen kunnen zich voordoen naar gelang het marktaanbod.
Mogelijkheid tot aankoop in de winkel gedurende de openingsdagen.
Wij willen in alles dat we aanbieden goede kwaliteit verzekeren, iets waar
we 100% achterstaan met ons team. Vandaar dat ons aanbod niet te
uitgebreid is. Alles wordt vers en met zorg bereid in ons eigen atelier.

COVID MAATREGELEN
-

Indien u enkel een afhaling wenst te doen kunt u aanbellen aan de
parlofoon op de parking aan de ingang van het atelier.
De klanten die de winkel nog wensen te bezoeken voor gewone aankoop
kunnen via de winkel binnen, respecteer het maximum van 3 klanten aub.
In de winkel moet u de weg volgen die aangeduid zal zijn.
Raak enkel aan wat u wenst te kopen.
Indien wij van de overheid de winkel zouden moeten sluiten gedurende 		
de kerst- en eindejaarsperiode zal u gegarandeerd uw bestelling 			
altijd kunnen afhalen.
Wij kunnen helaas bestellingen voor grote groepen niet aannemen.

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

