COSY COOKING
FONDUE

350 gr. per persoon

per pers. e 9,95

Gevarieerde gehaktballetjes, gerookt spekrolletje, mini chipolata,
kipfilet, kalkoenfilet, varkensfilet en rundsfondue

TAPASSCHOTEL MARIA

TRAITEURAFDELING

Koningsolijven, tapenade, grissini, mini-paprika gevuld met roomkaas,
saltufo, mini pain d’ardenne, Iberico-kaas, Spaanse Serranosalami, Spaanse
gedroogde Serranoham, Zwarte Woudham, kaasroosjes, zalmrolletje met
geitenkaas, mozzarellaspiesje, zongedroogde tomaatjes

VERSE APERITIEFHAPJES

Kinderfondue ��������������������������������������������������������������� per pers. e5,95

(min. 4 pers.) per pers. e 10,95

Gehaktballetjes, spekrolletje, chipolata, kipfilet

GOURMET
450 gr. per persoon
 per pers. e 10,95
Brochette, chipolata, cordon bleu, gemarineerde kippenblokjes,
biefstuk, lamskroontje, kalkoenlapje, mini blinde vink en mariaburgertje

Gemarineerde gourmet �������������������������������������������� per pers. e 11,95
Brochette, kippenblokjes, biefstuk, lamskroontje, kalkoenlapje,
Ardens lapje, chipolata, grillworst, speklapje

Kindergourmet ����������������������������������������������������������� per pers. e 7,45
Mariaburgertje, kippenschnitzel, chipolata, grillworst, kalkoenlapje

TAFELGRILL

Brochette, chipolata, varkenshaasje met gerookt spek, gemarineerd
kippenlapje, biefstuk, lamskroontje, kalkoenlapje en kalfslapje
per pers. e 11,95

TEPPANYAKISCHOTEL VAN DE CHEF
Coquille, zalmbrochette, scampibrochette gemarineerd, kippenlapje
gemarineerd, lamskroontje gemarineerd, biefstuk gemarineerd,
varkenshaasje met gerookt spek en zongedroogde tomaatjes,
rundshamburgertje, chipolataworstje
per pers. e 15,95

BREUGHELFESTIJN
VLEES EN KAAS PER PERSOON

VERSE VOORGERECHTEN

2 sneden gebakken varkensgebraad
1 snede paterskaas Maredsous
1 stuk Brie
1 snede gebakken rosbief
1 snede boerenhesp

1/2 snede boerenpate
1/2 snede hoofdvlees
1 gedroogde varkensworst
mosterd, ajuintjes en augurken

VLEESWARENBUFFET

Wortelen - boontjes met spek - tomaat - broccoli - bloemkool - witloof

Koude pastasalade (200 gr./pers.) �������������������������������������������� e 2,50
Bakpatatjes (300 gr./pers.) ������������������������������������������������������� e 2,85
Verse aardappelsalade (250 gr./pers.) �������������������������������������� e 1,98

DESSERTS

1 snede salami fijnkost
1 snede Vlaamse boerenham
1 gebakken kippenboutje
mosterd, ajuintjes en augurken

per pers. e 11,95

KOUD BUFFET “DE NIEUWE LEKKERBEK”

Mooi assortiment binnen- en buitenlandse kazen
(300 gr.)�������������������������������������������������������������������� per pers. e 13,95
met extra vers fruit ������������������������������������������� opleg per pers. e 3,00

GRAAG EVEN UW SPECIALE AANDACHT VOOR...
• De bereidingen worden vakkundig verricht door gediplomeerd personeel
• Gelieve uw bestelling 2 dagen vooraf aan te vragen. Hou er rekening
mee dat de bestellingen vroeger afgesloten kunnen worden indien onze
maximumcapaciteit bereikt is.
• Er wordt steeds een borgsom aangerekend voor schotels en kommetjes
• De waarborg wordt terugbetaald bij teruggave in goed onderhouden
staat en bij afgifte van het waarborgbewijs.
• Er zal een minimumbedrag van E 7,00 aangerekend worden voor
thuisleveringen

VERSE SOEPEN

Rundstong in madeirasaus (400 gr./pers.) ���������������� per kg. e 17,95
per pers. e 7,18
Kalkoenfilet in archiducsaus (400 gr./pers.) ������������� per kg. e 18,95
per pers. e7,58
Ardens kalkoengebraad in roomsaus (400 gr./pers.) per kg. e 18,95
per pers. e 7,58
Beenham in saus (400 gr./pers.) ������������������������������ per kg. e 18,95
per pers. e 7,58
Varkenshaasje in saus (400 gr./pers.) ���������������������� per kg. e 18,90
per pers. e 7,56
Varkenswangetjes in saus (400 gr./pers.) ����������������� per kg. e 19,90
per pers. e 7,96
Edelgebraad in saus (400 gr./pers.) �������������������������� per kg. e 17,95
per pers. e 7,18
Tongrolletjes in saus (400 gr./pers.) ������������������������� per kg. e 24,90
per pers. e 9,96
Scampi in zachte duivelsaus (400 gr./pers.)�������������� per kg. e 32,90
per pers. e 13,16
Aardappelkroketten (7 st./pers.)�������������� per stuk e 0,29 - p.p. e 2,03
Voorgebakken frietjes (400 gr./pers.) ��������per kg. e 2,69 - p.p. e 1,08
Aardappelpuree (300 gr./pers.)������������������per kg. e 5,95 - p.p. e 1,79
Aardappelgratin (300 gr./pers.)������������������per kg. e 6,90 - p.p. e 1,95
Knolselderpuree (300 gr./pers.) �����������������per kg. e 9,45 - p.p. e 2,84

Bereide américain
2 sneden gebakken varkensgebraad
1 snede Mariaham met asperges
1 snede rosbief

VERRASSINGSSCHOTEL

KAASPLANKEN

per stuk e 1,39
per stuk e 3,95
per stuk e 2,75
per stuk e 7,95

VERS BEREIDE HOOFDGERECHTEN

VLEES PER PERSOON

KOUD BUFFET

Met 7 soorten fijn beleg en groentjes�������������������������� per pers. e 9,80
per extra broodje ���������������������������������������������������������������������� e 1,40

Verse kaaskroketten (2 p.p.)�������������������������������������
Verse koninginnehapjes (1 p.p.)��������������������������������
Verse garnaalkroketten (2 p.p.)��������������������������������
Rundscarpaccio op bord�������������������������������������������

Ruim assortiment doorlopend verkrijgbaar in zelfbediening

SANDWICHBAR
7 mini-broodjes per persoon

Koningsolijven, tapenade, grissini, zongedroogde tomaatjes, Zwarte
Woudham, mozzarellaspiesje, saltufo, Iberico kaas, jonge kaasblokjes,
chorizo, Spaanse gedroogde Serranoham, salamibolletje, kaasroosje

Verse zakouskis assortie������������������������������������������� per stuk e 0,85
Verse ovenklare kippenboutjes �������������������������������� per stuk e 0,49
Ruim tapasassortiment verkrijgbaar in zelfbediening

per pers. e 11,95
450 gr. per persoon

Tapasschotel (min. 4 pers.)������������������������������������� per pers. e 9,95

5 soorten vis en 5 soorten vlees: tomaat-garnaal, gepocheerde zalm, tongrolletje, gerookte forelfilet, gevuld eitje met krab, gerookte ham met meloen,
gekookte ham met asperges, varkensgebraad, rosbief en kalkoenfilet

Gepresenteerd op grote of kleine schotels naar keuze per pers. e 23,50

SUPPLEMENTEN
Koude groentenschotel ����������������������������������������������� per pers. e 4,50
Geraspte wortelen - groentensalade - tomaten in schijven
bloemkool - salade - broccoli - knolselder

Warme groentenschotel ���������������������������������������������� per pers. e 4,50

Wokgroenten (Teppanyaki) ����������������������������������������� per pers. e 4,50
Sauzen (apart in potjes)���������������������������������������������� per pers. e 1,95
Mayonaise - cocktail - tartaar - Provençaalse saus

Ruim assortiment verkrijgbaar aan onze banketafdeling
en diepvriesafdeling
Deze prijslijst gaat in vanaf 24/11/2022 en vervangt alle voorgaande.

Samen heerlijk smullen van fijne pannenkoeken,
ijsjes, snacks, dag- en maandmenu’s.
Ruime keuze aan heerlijke pasta’s, salades,
vlees- en visgerechten.
Grote tuin voor de kinderen
Ruim terras. Voor uw feesten afzonderlijke ruimte
(30 tot 55 personen).

Open op dinsdag - woensdag - donderdag:
11.00 - 18.00 uur
vrijdag - zaterdag - zondag:
11.00 - 24.00 uur
Gesloten op maandag

Ruiselede
051 68 93 94

Hulste
056 71 35 69

TA K E - AWAY
“Van dagschotel tot kreeft, zoals u
elke dag de smaak beleeft!”
ELKE DAG MUV MAANDAG
van 11u tot 12u én van 17u tot 18u

Bel en bestel

051 68 75 39
Tieltstraat 29
8755 Ruiselede
Tel. 051 68 75 39
info@denieuwelekkerbek.be
www.denieuwelekkerbek.be

Ledegem
056 50 30 24

www.huismaria.be

Laat u thuis lekker verwennen!
Leer onze tafelgids kennen!

Lekker tafelen

