DE RARE VOS TRAITEUR

Tijdens de feestdagen blijft de wekelijkse Traiteur service eveneens beschikbaar.

DE KLASSIEKERS:
(Bestellen dag vooraf, afhaal middag of avond tijdens openingsdagen)
Gemarineerde ribbetjes “De Rare Vos“
Seizoensslaatje , gebakken krielaardappeltjes en 2 dipsausjes

17,50 euro

Seizoensoep
Elke dag gaan de verse groentjes in de ketel , elke dag andere soep

6,00 euro / l

Stoofvlees met kriek Lindemans (500 gr)
Vol-au-vent met verse hoevekip (500 gr)
Plat Speciale in Madeirasaus (500 gr)
Spaghettisaus. (500gr)
Balletjes in tomatensaus (500 gr)

9,50 euro
9,50 euro
9,50 euro
8,00 euro
8,00 euro

HERFST & WINTER CREATIES
(Bestellen dag vooraf, afhaal weekend)
Vispannetje
Gegratineerd vispannetje met zalm , kabeljauw , tongrolletjes en
scampi in witte wijnsaus en boterpuree

18,00 euro

Wildstoofpotje met La Trappe
Gepocheerde appel met veenbesjes , gebakken witloof en aardappelkroket

21,00 euro

TRAITEURLIJST FEESTDAGEN
DE RARE VOS
Geldig van 17-12-2020 tot 18-01-2021

BIJGERECHTEN
Gebakken patatjes
Puree
Seizoensslaatje

CRAZY FOX WINTERBOX
(Bestellen voor woensdag. Afhaal weekend)
Box met keuze uit volgende gerechten :
Vol au vent van hoevekip
Rundstoofvlees met Lindemans Kriek
Plat special
Balletjes in tomatensaus
Spaghettisaus
90 euro per box (5x 1kg)
+ 3 liter seizoensoep GRATIS
45 euro per box (5x 500g)

Bestellen via : www.derarevos.com of 02 569 20 86

3,00 euro
3,00 euro
3,00 euro
Al onze gerechten worden dagelijks vers
bereid met producten van lokale handelaars
en worden verpakt zodat deze in de
diepvries kunnen .
Ideaal voor gezinnen die houden van
artisanale gerechten voor de dagen dat we
eens wat minder tijd hebben voor zelf achter
het fornuis te staan.

De gezelligste periode van het jaar zullen we dit jaar thuis vieren. Onze chefkok stelde enkele feestelijke menu’s samen die je eenvoudig thuis kan
serveren.
We sluiten samen dit bijzondere jaar af en kijken hoopvol uit naar een nieuw
begin!

Menu GRAND MERE – 39 € pp

SHARE-A-BOX – 32 € voor 4 personen

Duo van Wild pate met vijgen confituur, brioche en winterslaatje

Winterse tapasschotel volgens de creatie van de chef met oa artisanale

Crème agnès sorel soep

garnaalballetjes, escargots de bourgogne, calamares, Italiaanse charcutterie,

Gelakte parelhoenfilet met champignonsaus, warme seizoensgroetjes en
artisanale kroketjes

... en zijn garnituur

Chocolade gebak met rode vruchten

KREEFTENSCHOTEL – 38 € pp
Menu CRAZY FOX – 49 € pp
Scampi’s (5 st) van de chef, met getomateerd roomsausje
Kreeftenroomsoep met zijn garnituur

Overheerlijke kreeftenschotel (600gr pp) met tomaat garnaal, koude
aardappeltjes en vers gemaakte tartaar van de chef.

KINDERMENU – 28 € pp
Kaaskroket (1st) met zijn garnituur

Ardeens hertenstoofpotje, appel en veenbesjes, warme seizoengroentjes en
artisanale kroketjes

Parelhoenfilet met appelmoes en kroketjes

Eindejaarsgebak Crazy Fox

Chocolade mousse

Menu ROYAL – 59 € pp

In samenspraak met Huis Vossen selecteerden we enkele top wijnen perfect
passend bij uw feestmaaltijd.

Halve kreeft Belle Vue met tomaat garnaal en zijn feestelijke garnituur

WIJNPAKKET – 35 €

WIJNPAKKET – 45 €

Kreeftenroomsoep van de chef
Fazantfilet met cognacsausje en boschampignons, warme seizoengroentjes
en pommes Duchesse

CRAZY FOX

ROYAL

1x Fles cava of schuimwijn

1x Fles champagne

Kaasbordje met winterse garnituur

1x Fles witte wijn

1x Fles witte wijn

Trio van chocolade

1x Fles rode wijn

1x Fles rode wijn

Bestellen voor maandagavond voor het volgende feestweekend. Bestellen via : www.derarevos.com of 02 569 20 86
Voor U een perfecte service aan te bieden nemen we maar een beperkt aantal bestellingen aan. Wees er op tijd bij.

