


Openingsuren winkel tijdens de feestdagen

 Dinsdag 20/12   8u tot 13u / 14u tot 18u
 Woensdag 21/12  8u tot 13u / 14u tot 18u
 Donderdag 22/12  8u tot 13u / 14u tot 18u
 Vrijdag 23/12   8u tot 13u / 14u tot 18u
 Zaterdag 24/12   8u30 tot 13u / 14u tot 16u
 Zondag 25/12    9u tot 12u

 Maandag 26/12            gesloten
 Dinsdag 27/12   8u tot 13u / 14u tot 18u
 Woensdag 28/12  8u tot 13u / 14u tot 18u
 Donderdag 29/12  8u tot 13u / 14u tot 18u
 Vrijdag 30/12   8u tot 13u / 14u tot 18u
 Zaterdag 31/12  8u30 tot 13u / 14u tot 16u
  
 Zondag 01/01 tot en met dinsdag 03/01 gesloten

www.ateliervq.be | info@ateliervq.be



Gourmet  (300 gram/pp)   € 16,50

Apero witte worst
Chipolata
Buikspek slow cooking gemarineerd
Maison burger rund/varken
Pluma Duroc 100% zuiver ras (zeer sappig, mals en smaakvol)
Steak “eigen kweek”
Hoevekipfilet
Gemarineerd kalkoenhaasje
Kaasburger gouden Carolus “ De Moerenaar”

Gratis:
 - Fleur de sel en peper mengeling “Ibiza” om uw
   vlees te bestrooien na het bakken
 - Geklaarde boter om te bakken  
   (spat, rookt en verbrand minder)

wij brengen uw feest op smaak



Steengrill / Tepanyaki 
puur natuur

(300 gram/pp)   € 23,00

Pluma Duroc 100% zuiver ras (zeer sappig, mals en smaakvol)
Italiaans Varkenshaasje
Parelhoen filet suprême
Lamskroontje
Malse steak “eigen kweek”
Entrecôte “eigen kweek”
Kalfstournedos
Rib eye “eigen kweek”
Hoevekipfilet “superieur”

Gratis:
 - Fleur de sel en peper mengeling “Ibiza” om uw
   vlees te bestrooien na het bakken
 - Geklaarde boter om te bakken 
   (spat, rookt en verbrand minder)

aanbevolen door chef jelle



Steengrill / Tepanyaki 
MET WILD

(300 gram/pp)   € 25,00

Kalfstournedos
Rib eye “eigen kweek”
Pluma Duroc 100% zuiver ras (zeer sappig, mals en smaakvol)
Franse jonge duiffilet
Fazant filet
Parelhoenfilet
Eendenborstfilet
Hertenkalffilet
Everzwijn filet

Gratis:
 - Fleur de sel en peper mengeling “Ibiza” om uw
   vlees te bestrooien na het bakken
 - Geklaarde boter om te bakken 
   (spat, rookt en verbrand minder)



tapasschotel (per 2 personen)   € 16,00

Ideaal om uw aperitief  mee te starten.
Charcuterie grotendeels huisbereid “Glorius” aangevuld met superieure 
hammen uit Spanje en Italie, olijven, ansjovis, selectie kaas + confijt, 
pepertje verse kaas,...

hapjes koud

 Gerookte en gemarineerde zalm  € 3,50/st  
 haringkaviaar, bieslookroom  
 
 Graved lax zalm met rode biet infusie  € 3,50/st 
 hazelnoot, crème van knol

 + waarborg



hapjes warm

 Krokante zeetong in panco korst   € 3,00/stuk 
 met tartaarsaus 2stuks

 Ganache van ganzelever, confijt in   € 2,20/stuk  
 krokant filodeeg 

 Grillworst “bicky style”, geroosterde ajuin   € 1,90/stuk

 Coquilles met thaise witte wijnsaus,   € 3,50/stuk
 zeekraal, lamsoor 

 Palmier ham/kaas/bladerdeeg   € 2,20/stuk  



menu van de chef (vanaf  2 personen)   € 55,00/pp

HAPJE 

Graved lax zalm met rode biet infusie, hazelnoot, crème van knol
Ganache van ganzenlever, confijt in krokant filodeeg (warm)
 Coquilles met thaise witte wijnsaus, zeekraal, lamsoor (warm)

VOORGERECHT 
warm 

Noordzeevis gratin / garnalenjus / Nieuwpoortse garnaal
zoete aardappel 

Passende wijn in de winkel verkrijgbaar

HOOFDGERECHT 

Piepkuiken uit de Polders / bieslookroomsaus / jonge wortel 
boschampignons / aardappelkroketjes met fijne bechamel

Passende wijn in de winkel verkrijgbaar

DESSERT 

Chocolade lovers
chocolade / hazelnoot / exotique

GRATIS EXTRAATJE 

Huisgemaakte bokkenpoot



VOORGERECHTEN WARM

 Noordzeevis gratin / garnalenjus       € 16,00/pp
 Nieuwpoortse garnaal /zoete aardappel   

 Scampi in roze pepersaus / tagliatelli           € 12,50/pp

 Thaise noodle salade met Oosterse smaken      € 12,00/pp
 (vegetarisch)  

hoofdgerechten

 Piepkuiken uit de Polders in bieslookroomsaus    € 14,00/pp
 
 Eendeborstfilet , jus met sinaas       € 15,00/pp
 
 Hertenkalf  filet met wildjus en truffel toets      € 21,50/pp
 
 Vol au vent van hoevekip       € 12,50/pp
 “specialiteit van het huis” 

 Varkenshaasje “Glorius” boursin, parmaham,      € 16,00/pp
 boschamignons 

 Kalkoenfilethaasje in tomaat-mascarpone saus     € 13,00/pp 

 Varkensgebraad “Glorius”        € 13,00/pp  
 in fine champagne saus  
 
 Parelhoenfilet in fine champagne saus       € 18,00/pp

wild

 Hertenkalf, Parelhoen, Fazant, Haas, Piepkuiken, Eend, 
 Duif, Kwartel, Everzwijn, Patrijs

10 dagen op voorhand bestellen



groenten

 Assortiment koude groenten        € 3,50/pp
 Wortel, sla, komkommer, ui, winterse koolsalade 
 Coleslaw          € 2,50/pp 
 Rode ui, wortel, witte kool, appel, dressing 
 Warme groentenmengeling         € 3,50/pp
 Gebakken witloofstronk         € 2,00/pp
 Gebakken boschampignons, peterselie                 € 4,50/pp

Aardappel bereidingen

 Gratin aardappel          € 2,60/pp
 Verse aardappel puree         € 2,40/pp
 Gebakken krielaardappel ui en spek                     € 2,40/pp
 Kroketten vers 6 stuks        € 3,00/pp
 Verse frieten          € 2,20/pp

soepen

 Tomatensoep met huisgemaakte balletjes      € 4,80/liter
 Gevogeltesoep met kipstukjes                              € 4,50/liter
 Thaise kippensoep (limoengras, cocos, klafier)     € 4,50/liter
 Witloofsoep                      € 4,50/liter
 Pompoensoep met Madras curry                         € 4,50/liter
 Groentensoep          € 4,50/liter

sausen

 Koud:  mayonaise € 2,20/pp - cocktail € 2,30/pp 
  tartaar special € 2,20/pp
  
 Warm:  champignonsaus € 2,00/pp - peperroomsaus € 2,00/pp 
  bearnaise € 2,40/pp



Belangrijke info

Algemeen:

Te verkrijgen in de winkel:
Waardebonnen, passende wijnen, gourmet en tepanyaki-toestel in 2 formaten.

Mogelijkheid tot aanvullende aankopen uit onze toonbank. Bestellingen kunnen bij 
reservatie betaald worden in de winkel, zo hoeft u bij afhaal minder lang aan te schuiven. 
Lichte wijzigingen kunnen zich voordoen afhankelijk van marktaanbod. We willen in alles 
kwaliteit en versheid bieden, alles wordt in eigen atelier bereid door ons team van vaste 
werknemers.

Bestellingen

Bestellen kan via ons formulier op onze website www.ateliervq.be
Bestelling is bevestigd na ontvangst bestelbon via mail (max 5 dagen na aanvraag)
Bestelbon of  foto ervan dient u mee te brengen bij afhaal
Voor Kerst kan er besteld worden tot en met zondag 18 december
Voor oudejaar en Nieuwjaar kan er besteld worden tot en met zondag 25 december

Bestelling afhalen voor
 
Kerstavond: zaterdag 24/12 van 9u30 tot 13u / 14u tot 16u
Kerstdag: zondag 25/12 van 9u30 tot 12u
Oudejaar en Nieuwjaar: zaterdag 31/12 van 9u30 tot 13u / 14u tot 16u

WWW.ATELIERVQ.BE / INFO@ATELIERVQ.BE
Tel: 058/59 42 99 -  Ieperse Steenweg 33, 8630 Veurne

Ontdek ook onze automatenshop te De Panne. Deze automatenshop is 
gelegen in de Nieuwpoortlaan nummer 17.  Er staan zeven automaten 
met drank, bereide vlees- en visgerechten, salades, ontbijt, koude schotels, 
wijnen en soepen.  U bent steeds welkom vanaf  7u tot 22u en dit 7 op 7.

Onze automatenshop bevat geen cash geld, zo kan u enkel betalen met 
Visa, Bankcontact of  zelfs maaltijdcheques.




