
Gastronomie bij u thuis
RESTAURANT DE VERLEIDING

Afhaal traiteur Kerstmenu voor 24 en 25 december 2021. 

Alle gerechten zijn apart verkrijgbaar

Assortiment hapjes  
Quiche Lorraine 

Geitenkaas met rozenmarijn
Roulade Schotse zalm
Wildpastei uienconfit

€14,00

KERSTMENU

Prijs voor het volledige menu : €80,00  

GASTRONOMISCHE HAPJES

ONZE KLASSIEKERS

Halve kreeft Belle Vue met slagarnituur, 
ei en duo van mayonaise en cocktail 

           €28,00

Hazenrug “Fine Champagne” 
met wildgarnituren en aardappelgerecht 

           €34,00

Gegratineerde scampipan als
hoofdgerecht met duchesseaardappel   

            €22,00

Gegratineerd en getomateerd 
scampipannetje

           €16,00

Vispan als hoofdgerecht met 
duchesseaardappeltjes en aromaten 

           €24,00

Gegratineerde vispan van zeetong,
kabeljauww, zalm en grijze garnalen 

           €18,00

Huisgemaakte terrine van ganzenlever, 
briochebrood, chutney van vijgen

           €20,00

Fazant “Fine Champagne” 
met wildgarnituren en aardappelgerecht
 

           €30,00

Vers gedraaid roomijs met bourbon
vanille, chocolade, praliné 

          €16,00 
           per liter

Bestellen kan via mail info@de-verleiding.be tot en 
met maandag 20 december 18:00!

Javanais / zwartewoudham /ganzenlever €18,00

Open lasagne van jonge tarbot / ricota/ 
spinazie

€25,00

Fazantenveloute / Parijse paddestoelen 
/ peterselie / groene selder / walnoot

€12,00

Gebraden hertennoot met zijn kroket /
Jona gold gekarameliseerd / Brussels
lof / savooi / spruitjes / reductie van 
oude port / truffelJus / aardappelgratin

€32,00

Kerstbombe 2021 / witte chocolate
“Callebaut” / praline / mascarpone

€12,00

Nog geen geschenk onder de kerstboom 
vraag gerust een geschenkbon.

Aangepaste wijn kan u aankopen bij het afhalen van uw gerechten

gerechten die bestelt worden voor zaterdag 25 december worden ook 
afgehaald op virjdag 24 december tussen 15:00 en 17:00.

indien we reeds ons maximum aantal bestelling bereikt hebben
 zullen we deze vroeger moeten afsluiten.

Het menu zonder veloute : €70,00  
Prijs zonder soep en koud voorgrecht  : €60,00  

Prijzen zijn inclusief verpakking en begeleide opwarmlijst

Het verleidingsteam wenst u gezellige 
en gezonde feestdagen toe ! 

We  zijn gesloten vanaf woensdag 29 december en heropenen op woensdag 5 januari!


