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Huisbereide aperitiefhapjes

A1 assortiment aperoglaasjes (12st.) €16,00/doos 
   (gerookte zalm, forelmousse, gandaham met meloen,
   kaas + olijf + zongedroogde tomaat)

A2 assortiment warme hapjes (17st.) €13,00/doos
   (mengeling van hapjes, zie hieronder A3 tot A7)

A3 minividé kip €0,80/st.

A4 minikaasrol €0,80/st.

A5 minividé garnaal €0,80/st.

A6 minividé pizza €0,80/st.

A7 minividé kaas-ham €0,80/st.

A8 tapasschotel €6,00/p.p.
   (olijven, zongedroogde tomaatjes, ansjovis, kaas, mosterdkaas, chorizo, rauwe ham en haring)

A9 kip apero’s €0,45/st.

A10 koude lepelhapjes €0,85/st.
   (tomaat garnaal, haring curryhapje, paté + confijt, kruidenkaas + aardbei)

A11 coquilleapero €2,25/st.

A12 oester fine champagne €2,25/st.

A13 minihamburgertje €1,50/st.

A14 minihot-dog €2,50/st.
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Voorgerechten
OP 24/12 EN 31/12 AFHALEN NA 13U

K1 carpaccio van rund en zijn garnituren €6,00/p.p.

WV1 kaaskroket  €1,85/st.

WV2 garnaalkroket  €2,50/st.

WV3 visschelp (enkel tijdens de feestdagen) €6,50/st.

WV4 sint-jakobsschelp (enkel tijdens de feestdagen) €8,50/st.

WV5 tongscharrolletjes (3st) €6,00/p.p.

WV6 kabeljauwhaasje in Oostendse witte wijnsaus €9,00/p.p.

WV7 scampi diabolique (5st.) €8,00/p.p.

Soepen
S1 tomatenroomsoep €4,00/lt.

S2 knolseldersoepje met bloedworst en heilbot €6,00/lt.

S3 aspergeroomsoep €4,00/lt.

S4 broccoliroomsoep met beenhamsnippers €5,00/lt.
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Warme gerechten
W1 tongscharrolletjes (6stuks/p.p.) €12,00/p.p. 

W2 kabeljauwhaasje in Oostendse witte wijnsaus €16,00/p.p.

W3 scampi diabolique (10 stuks) €16,00/p.p.

W4 warme beenhesp met champignonsaus €9,00/p.p.

W5 warme beenhesp met provencaalse saus €9,00/p.p.

W6 warme beenhesp met helft champignonsaus / helft provencaalse saus €9,00/p.p.

W7 kalkoenhaasje   €10,00/p.p.

W8 varkenshaasje  €10,00/p.p.

W9 gevulde kalkoenfilet  €10,00/p.p.

W10 orloff op wijze van de chef  €9,00/p.p.

W11 parelhoenfilet  €12,00/p.p.

W12 opgevulde kalkoen (gevuld met kalfsgehakt, stukken kalkoen, pistache en champignons) €13,00/kg

W13 eendenborstfilet  €14,00/p.p.

W14 fazantfilet  €14,00/p.p.

W15 kalkoen bourginon (stoofpotje met boschampignons en zilveruitjes) €9,00/p.p.

W16 hertestoofpotje  €12,00/p.p.

Feesttips voor de huiskok
VERKRIJGBAAR OP BESTELLING

  rundsrosbief, lamsfilet, lamskroontje
  wild : filet van eendenborst, fazant, hertenkalf, hazenrug, everzwijn
  kalfsgebraad, varkenshaasje, ardeens gebraad
  gevogelte : parelhoenfilet, kalkoenbillen, kalkoen 
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Vissausen

ook apart verkrijgbaar

VS1 kreeftensaus  €10,00/lt. 
VS2 zeevruchtensaus  €10,00/lt.
VS3 diabolique saus  €10,00/lt.
VS4 garnalensaus  €10,00/lt.

Feestsausen
ook apart verkrijgbaar

FS6 robucksaus op basis van rode porto, sjalot, spek en veenbessen €10,00/lt.
FS7 grand veneursaus op basis van room, wildfond en veenbessen €10,00/lt.
FS8 champignonsaus   €10,00/lt.
FS9 pepersaus  €10,00/lt.
FS10 roze pepersaus  €10,00/lt.
FS11 fine champagnesaus  €12,00/lt.
FS12 bospaddestoelensaus €10,00/lt. 

Aardappelbereidingen
AA1 verse kroketten   €0,35/st.
AA2 verse frieten  €2,60/kg
AA3 gratin dauphinoise  €2,00/p.p.
AA4 gebakken krielaardappelen €2,00/p.p.
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Fondue

ENKEL VANAF 4 PERSONEN

F1 fondue natuur  €10,00/p.p.
    runds, varkens- en kalkoenblokjes, 3 soorten balletjes, spekrolletjes en chipolata

F2 fondue gemarineerd €10,00/p.p.
   idem F1 maar met gemarineerd vlees

F3 fondue helft gemarineerd en helft natuur €10,00/p.p.
   mix van F1 en F2

F4 kinderfondue  €5,50/p.p.
   kalkoenblokjes, 3 soorten balletjes, spekrolletjes en chipolata

F5 balletjesfondue (20st.) €6,50/p.p.
   3 soorten balletjes, spekrolletjes en chipolata

F6 fondue de luxe (enkel tijdens de feestdagen) €12,50/p.p.
   lams-, runds, varkens-, kalkoen- en wildblokjes,
   3 soorten balletjes, spekrolletjes en chipolata

Kaasbuffetten
ENKEL VANAF 4 PERSONEN

KA1 harde en zachte kaassoorten €10,90/p.p.
   met nootjes en zijn confituur

KA2 harde en zachte kaassoorten met fruit €12,90/p.p.
   o.a. ananas, meloen, kiwi, passievrucht en druifjes,
   nootjes en zijn confituur
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Gourmet - Steengrill - Raclette
G1 gourmet  €11,00/p.p.
    biefstuk, varkenshaas/spek, kalkoen, lamskotelet, saté, kaasburger,
   chipolata, cordon blue en varkensgyros

G2 gourmet vlees en vis €12,50/p.p.
   biefstuk, varkenshaas/spek, kalkoen, chipolata, kaasburger,
   saté scampi, visgyros en zalm

G3 gourmet de luxe (enkel tijdens de feestdagen) €14,50/p.p.
   hert, lamskroon, biefstuk, varkenshaas/spek, kalkoen, saté,
   kalfsschnitsel, eendenborst en duo van scampi

G4 kindergourmet  €5,50/p.p.
   kalkoenfilet, kaasburger, chipolata en saté

G5 steengrill   €11,50/p.p.
   biefstuk, kalfslapje, kalkoen, lamskotelet, varkenshaas/spek,
   ardeens gebraad, slavink, chipolata en saté

Wok
ENKEL VANAF 4 PERSONEN

Wokparty  €16,00/p.p.
 4 soorten uit te kiezen : 
   scampi’s, runderreepjes, varkensreepjes, lamsreepjes, kalkoenreepjes
  
 2 dagen op voorhand te bestellen.
 Elk gerecht is mooi afgewerkt met verse groentjes, rijst en zijn pasta’s.
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Koude buffetten
ENKEL VANAF 4 PERSONEN (OP 24/12 EN 31/12 : AFHALEN NA 13UUR !!!)

KB1 breughelbuffet  €13,50/p.p.
    witte pens, vlaamse boerenham, gehakt, préparé, boerenkop, boerenpaté, droge worst,
   gebakken kippenboutje, fruitsalade, belegen kaas en rijstpap

KB2 kaas-en vleesbuffet  €15,50/p.p.
   Watou, Franse Brie, Chaumes, Maredsous, half belegen, gandaham met meloen,
   gekookte ham met asperges, préparé, kippenboutje, kippenfilet pur,
   fruitsalade, groentjes, aardappelsalade en sausjes
  
  Deze buffetten KB1 en KB2 zijn met saus, groenten en aardappelsalade

KB3 gevarieerde vleesschotel tomaat-vleessalade €14,90/p.p.
   Gandaham met meloen, gekookte ham met asperges, salami, boerenpaté,
   varkensroti, gegrilde kalkoenfilet, kippenboutje en eitje krab

KB4 gevarieerde vleesschotel tomaat garnaal idem KB3 €16,90/p.p.
   kalkoenblokjes, 3 soorten balletjes, spekrolletjes en chipolata

KB5 vlees- en visbuffet   €19,50/p.p.
   Gandaham, gekookte ham met asperges, varkensroti, salami, kippenboutje,
   gegrilde kalkoenfilet, gekookte en gerookte zalm, gerookte heilbot, tomaat-garnaal,
   perzik tonijn en eitje krab

KB6 visbuffet  €21,90/p.p.
   gestoomde zalm, warm gerookte zalm, heilbot, tomaat-garnaal,
   perzik tonijn, eitje krab, forelfilet, huisbereide vismousse & langoustine
KB7 zalmschotel  €17,50/p.p.
   gestoomde zalm, gerookte zalm, scampi’s, tomaat-garnaal,
   perzik tonijn, eitje krab

Al onze buffetten zijn rijkelijk voorzien van groentjes, sausjes,
rijst, pasta- en aardappelsalade
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Barbecueschotels
ENKEL VANAF 4 PERSONEN 

BBQ1 barbecue 1  €11,00/p.p.
   barbecueworst, kasslerrib, varkensbrochet, voorgebakken kippenboutje,
   aardappel in de schil, pastasalade, groentjes en sausjes  
BBQ2 barbecue 2  €12,00/p.p.
   barbecueworst, mixbrochet, voorgebakken ribbetjes, gemarineerde kippenfilet,
   aardappel in de schil, pastasalade, groentjes en sausjes

BBQ3 barbecue 3  €15,00/p.p.
   gemarineerde steak, lamskoteletje, Kasslerrib, gemarineerde kippenfilet, voorgebakken ribbetje,
   aardappel in de schil, pastasalade, groentjes en sausjes

BBQ4 barbecue 4 (vlees en vis) €18,00/p.p.
   scampibrochette, zalm in de papillotte, kalfsbrochetje, voorgebakken ribbetje, haasjesbrochet,
   aardappel in de schil, pastasalade, groentjes en sausjes

BBQ5 gourmet - barbecue  €17,00/p.p.
   scampibrochette, lamskotelet, gemarineerde steak, varkenshaasje, gemarineerde kippenfilet,
   chipolatta, gemarineerd brochetje, aardappel in de schil, pastasalade, groentjes en sausjes
BBQK barbecue - kinderpakket €6,00/p.p.
   worstenbrochetje, kipfilet, chipolatta, aardappelsalade, groentjes en sausjes

STEEDS RUIM ASSORTIMENT AAN 
VLEESSOORTN EN VIS VOOR OP DE BARBECUE

chipolatta, barbecueworst, balletjesbrochet, chipolatta met kruiden, merguez, witte worst,
worstenmix, grillworst, barbecueburger, gemarineerd spek, breydelspek, lamskotelet, côte à l’os,
gemarineerde steak, Kasslerrib, gemarineerd kippenboutje, gemarineerde kotelet, 
gemarineerde kippenfilet, kipbrazade, kipmedaillon, haasjesbrochet, mixbrochet, rundsbrochet, 
gemarineerde ribben, fakkels, souvlakibrochette, scampibrochette, zalm in papillotte, 
kabeljauw in papillotte, gevulde aardappel, barbecue-aardappel
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Verrassingsmanden 
NIET op 25/12 en 01/01

V1 klassieke verrassingsmand €9,00/p.p. 
   8 gemengde broodjes afgewerkt met groentjes

V2 luxe verrassingsmand €10,50/p.p.
   8 gemengde broodjes o.a. gerookte zalm, heilbot en groentjes

Supplementen
SU1 appeltjes met veenbessen €1,50/st.
SU1A wijnpeertjes €0,80/st.
SU2 warme groentjes €4,00/p.p.
   (wortel, boontjes met spek, witlof en spruiten)

SU3 koude groentjes €3,50/p.p.
   (wortel, sla, komkommer, boontjes, bloemkool en tomaat)

SU4 bearnaise klein €1,30/st.
SU4A bearnaise groot €2,50/st.
SU5 provençaalse klein €1,30/st.
SU5A provençaalse groot €2,50/st.
SU6 tartaar klein €1,30/st.
SU6A tartaar groot €2,50/st.
SU7 cocktailsaus klein €1,30/st.
SU7A cocktailsaus groot €2,50/st.
SU8 looksaus klein €1,30/st.
SU8A looksaus groot €2,50/st.
SU9 mayonaise klein €1,30/st.
SU9A mayonaise groot €2,50/st.
SU10 mexicaanse klein €1,30/st.
SU10A mexicaanse groot €2,50/st.
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Waarborgen

B1 coctailglas €5,00/st. 
B2 kaasplanken €10,00/st.
B3 manden €10,00/st.
B4 inox schotels €20,00/st.
B5 toestel fondue, gourmet, wok €20,00/st.
B6 huur toestellen €5,00/st.

Weetjes
Alle warme gerechten en warme groenten dienen ongeveer 45 minuten 

in een voorverwarmde oven van 150° opgewarmd te worden.
OPGELET ! GEEN MICROGOLFOVEN!!!

Onze prijzen zijn BTW inclusief.

Gelieve tijdig te bestellen !!!
Voor een goede gang van zaken zeker een 3-tal dagen op voorhand.

Tijdens de feestdagen, Kerstmis en Oudejaar, 5 dagen op voorhand bestellen !
Tijdens de feestdagen worden er geen telefonische bestellingen aanvaard !

Deze folder vervangt iedere vorige uitgave en is geldig vanaf 30 november 2017.
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Floraume
Merendreedorp 19 l 9850 Merendree l Tel. 09 328 54 21 l www.floraume.be

Open : 
     ma-di-do-vr 7u30 - 12u30 | 13u30 - 18u30
     zaterdag 7u30 - 12u30 | 13u30 - 18u00
     wo & zo GESLOTEN


