


Gourmet € 15,95/pp (300gr/pp)  

 Kaasburger Gouden Carolus
 Chipolata
 Buikspek (slow cooking)
 Pluma Duroc 100% zuiver ras ( zeer sappig en mals)
 Maison burger
 Gemarineerde hoevekipfilet
 Gemarineerde kalkoenfilet
 Steak “eigen kweek”
 Apero witte worst
 
 Inbegrepen
 Fleur de Sel om u vlees te kruiden na het bakken
 Geklaarde boter (spat, verbrand en rookt minder)
 Garnituur

“Wine is the intellectual part of  a meal 
while meat is the material.”



Steengrill € 22,50/pp (300gr/pp)  

 Pluma Duroc 100% zuiver ras ( zeer sappig en mals)
 Kalfssteak
 Parelhoen filet
 Lamskroontje
 Entrecôte “eigen kweek”
 Malse steak “eigen kweek”
 Buikspek “slow cooking”
 Rib Eye
 Italiaans varkenshaasje

 Inbegrepen
 Fleur de Sel om u vlees te kruiden na het bakken
 Geklaarde boter (spat, verbrand en rookt minder)
 Garnituur

“Deze steengrill wordt warm aanbevolen 
door de chef  Jelle Vanquaethem”



Steengrill met wild € 24,50/pp (300gr/pp)  

 Kalfssteak
 Zesrib “eigen kweek”
 Foie gras om te bakken
 Pluma Duroc 100% zuiver ras (zeer sappig en mals)
 Franse jonge duiffilet
 Hertenkalffilet
 Eendenborstfilet
 Fazantfilet
 Parelhoenfilet

 Inbegrepen
 Fleur de Sel om u vlees te kruiden na het bakken
 Geklaarde boter (spat, verbrand en rookt minder)
 Garnituur

“Deze steengrill met wild wordt warm 
aanbevolen door de chef  Jelle Vanquaethem”



Tapasschotel per 2 personen € 16,00/stuk  

 Ideaal om u aperitief  mee te starten in afwachting van  
 het volledige gezelschap. Charcuterie van gerenommeerde  
 huizen uit West en Zuid- Europa, aperokaas, olijven,   
 pepertje met verse kaas, krokante toast.

Hapjes koud 

 - Graved lax zalm, yoghurt, komkommer    € 2,95/st 
 - Gevogelte carpaccio met Franse vinaigrette € 2,80/st
    parmezaanse kaas, pijnboompitten 
 - Gerookte en gemarineerde zalm,   € 3,00/st 
    haringkaviaar, bieslookroom  

Hapjes warm
 
 - Fijne ragout van rund, jus van champignon,  € 3,00/pp
   mimolette kaas, puree rebouchon   
 - Gamba’s, schaaldierenjus, fijne groenjes     € 3,00/pp
 - Krokante zeetong in panco korst   € 3,00/pp
   met dipsaus  (om te frituren) 2 stuks        



Menu van de chef     

€ 45,00  
vanaf  2 personen 

 
Hapje

Graved lax zalm, yoghurt, komkommer (koud)
Fijne ragout van rund, jus champignon, mimolette kaas,

puree rebouchon (warm)

Voorgerecht

Carpaccio van scampi’s / haringkaviaar / knolseldercreme 
 citrus / zilte garnituur  (broodje inbegrepen)

Hoofdgerecht

Parelhoenfilet in fine champagnesaus /witloof
boschampignons / jonge wortel 

Aardappelkroketjes met fijne bechamel.

Dessert

Chocolade creatie VQ

Gratis extraatje

Macaron crème au beurre huisgemaakt 
voor bij de koffie



Hoofdgerechten 

 Eendenborstfilet, jus met sinaas      € 14,00/pp
  
 Parelhoenfilet fine champagne saus  € 14,00/pp
 bos champignons   
 
 Italiaans varkenshaasje opgevuld met   € 16,00/pp 
 mozzarella, parmaham, gegrilde groente 
 
 Hertenkalf  filet met wildjus en truffeltoets  € 18,50/pp
  
 Vol au vent “ specialiteit van het huis”    € 9,50/pp

“Food is the ingredient that binds us together.”



Wild 8 dagen vooraf  te bestellen 

 Hertenkalf  filet   
 Parelhoen geheel, Parelhoen filet     
 Fazant geheel, Fazant filet       
 Eendenborst     
 Piepkuiken   
 Kwartel    
 Hazenbil  

Groenten   

 Assortiment koude groenten, groentensalades   € 3,50/pp
 Warme groentenmengeling    € 3,00/pp
 Gebakken witloofstronk        € 1,20/st
 Gebakken boschampignons, peterselie   € 4.00/pp

Aardappelbereidingen   

 Gratin aardappel      € 2,20/pp
  Aardappel puree      € 2,10/pp
  Gebakken krielaardappel     € 1,80/pp
  Kroketten vers      € 0,35/st
  Verse frieten       € 1,60/pp



Warme Sauzen   

 Champignonroomsaus     € 1,95/pp
 Peperroomsaus      € 1,95/pp
 Bearnaisesaus       € 2,20/pp

Soepen 

 Tomatensoep met huisgemaakte balletjes  € 2,50/pp
 Gevogeltevelouté met kip     € 2,50/pp
 Witloofsoep        € 2,50/pp
 Pompoenvelouté met madras curry   € 2,90/pp
 Groentensoep       € 2,50/pp

Atelier Bakery

 Huisgemaakte producten te koop in de winkel:  
 Bokkenpoot, chocoladebrownie, macaron, sablé koekje,  
 pralinékransjes, speculaas....



Belangrijke info 

Algemeen: 

- Waardebonnen zijn te koop in de winkel van 10 en 25 euro.
- Passende wijnen in de winkel te verkrijgen.
- Gourmet, steengrilltoestel te koop in 2 formaten.
- Schotels en servies met waarborg vragen wij om proper en spoedig terug te   
   brengen, bij het niet proper terug brengen kunnen kosten worden aangerekend.
- Bestellingen kunnen bij reservatie betaald worden,  
   zo versnelt u de afhaling op de dag zelf  en worden wachttijden verkort.
- Lichte wijzigingen kunnen zich voordoen naar gelang het marktaanbod.
- Mogelijkheid tot aankoop in de winkel gedurende de openingsdagen.
- 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.

Bestellingen 

- Te bestellen in de winkel of  via website www.ateliervq.be. 
- Let Op: bestelling enkel bevestigd na ontvangst bestelbon, die u moet  
  meebrengen bij afhaling.
- Bestellingen voor Kerstavond en Kerstdag worden aanvaard tot en met zondag  
  19/12/2021 om 14u.
- Bestellingen voor oudejaar en Nieuwjaar worden aanvaard tot en met zondag  
  26/12/2021 om 14u.

Bestelling afhalen voor: 

- Kerstavond  vrijdag  24/12: kan van 10u tot 13 u en van 14u tot 17u.
- Kerstdag op zaterdag 25/12: van 9u30 tot 12u.
- Oudejaar en Nieuwjaar op vrijdag 31/12: van 10u tot 13u en van 14u tot 17u.

WWW.ATELIERVQ.BE | INFO@ATELIERVQ.BE



Shop & Taste De Panne   

Ontdek onze gloednieuwe automatenshop te De Panne. 
Deze automatenshop is gelegen in de Nieuwpoortlaan nr 17. 

In de jaren zeventig was er in de Nieuwpoortlaan 17 in 
De Panne een tramhalte, later hotel-restaurant Neptune van 
Léonie’s grootouders en vervolgens een nachtwinkel. Na een paar 
jaar leegstand vind u er nu onze volautomatisch automatenshop. 

Er staan nu zeven automaten met drank, salades, ontbijt, bereide 
vlees- en visgerechten, koude schotels, wijnen, soepen en 
seizoensgebonden producten.  

U bent steeds welkom vanaf  6u tot 23u en dit 7 op 7.




