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  APERITIEF 

nr.  aantal prijs in € totaal 

1 Assortiment ovenhapjes (pakket 10 stuks) …… x 16.00 ………… 

2 Assortiment artisanale tapaskroketjes (pakket 10 stuks) …… x 15.00 ………… 

3 Tapasschotel: Italiaanse charcuterie, kaas, olijven,… (± 5 pers) …… x 16.00 ………… 

  SOEPEN   1 liter = 3 à 4 porties 

4 Tomatenroomsoep met balletjes 1 liter 

 

…… x 7.50 ………… 

5 Kreeftensoep met grijze Noordzeegarnalen 1 liter …… x 12.00 ………… 

6 Bospaddenstoelensoep met truffel 1 liter (veggie)

 

…… x 9.00 ………… 

  VOORGERECHTEN  

nr.  aantal prijs/persoon in €  totaal 

7 Vitello tonato: traag gegaard kalfsgebraad met ansjovismayonaise  …… x 10.50 ………… 

8 Carpaccio van ossenhaas met truffelmayonaise …… x 10.50 ………… 

9 Burrata met Roma tomaten en basilicumvinaigrette (veggie) …… x 12.50 ………… 

10 Tartaar van krab met sinaas en mierikswortel …… x 12.50 ………… 

  WARME GERECHTEN - vegetarisch 

11 Pompoenlasagne met bospaddenstoelen en knolseldercrème (veggie)                                                   …… x 20.00 ………… 

  WARME GERECHTEN - vis & vlees  

12 Tagliatelle met black tiger scampi, saffraansaus en basilicum …… x 19.00 ………… 

13 Hertenfilet met rodewijnsaus                                                                                                               …… x 29.00 ………… 

14 Traag gegaard Duroc varkenshaasje met peperroomsaus                                                      …… x 19.00 ………… 

15 Parelhoen met bospaddenstoelensaus                                                                                    …… x 22.00 ………… 

16 Zeebaars met champagnesaus …… x 24.00 ………… 

17 Gegratineerd luxe vispannetje met kreeftensaus                                       …… x 21.00 ………… 
 

Deze gerechten zijn inclusief: 
- Gratin en verse aardappelkroketten (4 stuks per persoon)   
- Assortiment winterse groenten  

  SUPPLEMENT 

18 Verse aardappelkroketten (10 stuks) …… x 4.50 ………… 

  FEESTELIJKE DESSERTS 

19 Brownie met witte chocolade afgewerkt met karamel en passievrucht …… x 7.50 ………… 

20 Chocolade moelleux framboos (zonder ijs) …… x 4.00 ………… 

21 Klassieke tiramisu speculaas  …… x 3.50 ………… 

22 Kaneelmousse met gekarameliseerde appel en vanillecrumble …… x 4.50 ………… 

23 Heerlijk assortiment zoetigheden voor bij de koffie (pakket 10 stuks) …… x 15.00 ………… 

  UW GEGEVENS 

Naam: ……………………………………………………………………………………              
Telefoonnummer:  ……… / ……………………… 

Datum van afhaling:  ………/………/……… 
 

Geef uw bestelling tijdig door via mail naar info@traiteurmas.be of in de winkel: Kerstmis vóór 19/12  |  Oudejaarsavond vóór 26/12  
Afhalen: Sint-hubertusstraat 66a 3730 Hoeselt:  24/12  13:00-16:00   |   25/12  10:00-12:00   |   31/12  12:00-15:00 

De gerechten worden koud meegegeven in ovenbestendige bakjes die makkelijk op te warmen zijn met ons instructieblad.  
Betalen kan bij afhaal (cash of met bancontact). Vooraf komen betalen in de winkel kan ook om wachttijden te vermijden. 
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  FEESTELIJKE PAELLA 

 aantal prijs / persoon in € totaal 

Rijkelijk gevulde paella met vongole veraci, gamba’s, inktvis, mosselen, 

kippendijen, chorizo en groene asperge 
…… x 28,00 ………… 

 

  STEENGRILL / GOURMET / TEPPANYAKI  mogelijk vanaf 2 personen 

Assortiment vis en vlees 

Gemarineerde biefstuk, varkenshaasje, mini chipolata, kruidige kipfilet, 
huisbereide hamburgertjes en gemarineerde scampi’s  

Garnituur 

Champignon, paprika en ajuin om te bakken 

Pastasalade, aardappelsalade en assortiment groenten 

Artisanale broodjes, mayonaise, tartaar, cocktail & Mas-saus 

…… x 23,00 ………… 

 

 LUXE STEENGRILL / GOURMET / TEPPANYAKI  mogelijk vanaf 2 personen 

Assortiment vis en vlees 

Coquilles, zalmfilet, gemarineerde scampi’s, Black Angus biefstuk, 

huisbereide mini hamburgertjes, gemarineerde kipfilet 

Garnituur 

Champignon, paprika en ajuin om te bakken 

Pastasalade, aardappelsalade en assortiment groenten 

Artisanale broodjes, mayonaise, tartaar, cocktail & Mas-saus 

…… x 32,00 ………… 

 

  FEESTELIJK KOUD BUFFET  mogelijk vanaf 4 personen 

Vis assortiment 

Langzaam gegaarde Schotse zalm, gamba’s, gerookte makreel, pêche 

met krabsla, haring, tomaat met grijze garnalen, gerookte zalm 

Vlees assortiment 

Rosbiefgebraad, meloen met parmaham, krokant gebakken 

kippenboutjes, wild paté, huisbereide gehaktballetjes  

Garnituur 

Pastasalade, aardappelsalade en assortiment groenten 

Artisanale broodjes, mayonaise, tartaar, cocktail & Mas-saus 

…… x 32,00 ………… 

 

 GRIEKS BUFFET Enkel mogelijk op oudejaarsavond vanaf 4 personen 

Vlees en vis:  

Souvlaki’s kip en varkens, huisbereide moussaka, gyros, lamskotelet, 

gemarineerde ribbetjes, Griekse pasta met tomatensaus en calamares 

Garnituur:  

Griekse salade met olijven en feta, witte kool salade, pepers, Turks 

brood, tzatziki, looksaus en chilimayo 

…… x 27,00 ………… 

 

  UW GEGEVENS 

Naam: ………………………………………………………………………………………               
Telefoonnummer:  ……… / ……………………… 

Datum van afhaling:  ………/………/……… 
 

Geef uw bestelling tijdig door via mail naar info@traiteurmas.be of in de winkel: Kerstmis vóór 19/12  |  Oudejaarsavond vóór 26/12  
Afhalen: Sint-hubertusstraat 66a 3730 Hoeselt:  24/12  13:00-16:00   |   25/12  10:00-12:00   |   31/12  12:00-15:00 

De gerechten worden koud meegegeven in ovenbestendige bakjes die makkelijk op te warmen zijn met ons instructieblad.  
Betalen kan bij afhaal (cash of met bancontact). Vooraf komen betalen in de winkel kan ook om wachttijden te vermijden. 
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