
Feestzaal 't Katelijnenhof

Heirweg 172

8800 Roeselare

0475/618058

www.katelijnenhof.be

info@katelijnenhof.be

Bestelformulier eindejaar 2021

Bestellen kan tot 10 dagen voor het feest.

Deze bestelling is voor:

24/12 tussen 16 u en 18 u.

25/12 tussen 10 u en 12 u.

31/12 tussen 16 u en 18 u.

01/01 tussen 10 u en 12 u.

Contact: 0475/618058 - info@katelijnenhof.be



Hapjesmenu, onze topformule, aan € 49,00 of € 54,00

aantal pers. Totaal TB

Hapjesmenu zonder dessert aan € 49,00

Hapjesmenu met dessert aan € 54,00

15 hapjes, waarvan slechts 6 op te warmen!

9 koude hapjes:

* Praline van forel

* Oester

* Bordje van gerookte zalm

* Bordje van grijze garnaal met flan van krab

* Glaasje tartaar van kabeljauw met meloenzalfje

* Krokant gebakken sushi met wasabimayonaise

* Bolletje foie gras met confituur van framboos

* Bordje carpaccio van rund met parmezaanschilfers en rucola

* Bordje gerookte eendenborst met pijnboompitten en croutons

6 warme gerechtjes:

* Barketje van geitenkaas en olijf

* Beursje met Groenlandse heilbot op bedje van venkel en wittewijnsaus

* Kommetje vissoep met tongscharrolletje en grijze garnaal

* Gebakken Sint-Jacobsvrucht op bedje van wortel, courgette en pijpajuin met Oosters soepje

* Paling in ‘t groen

* Gebakken parelhoenborst met gebakken appeltjes en kasteelaardappelen

4 dessertjes (€ 5,00 extra pp):

* Speculoostaartje

* Javanais

* Roomsoes met chocoladesaus

* Chocolademousse



Als alternatief een hoofdschotel aan € 26,00 of aan € 28,00

aantal pers. Totaal TB

 Gebakken zeebaars aan € 26,00 pp

Inbegrepen bij de vis kies je: Kroketten (6pp)

Röstiaardappelen (6 pp)

Gratin aardappelen

aantal pers. Totaal TB

Filet van hert aan € 28,00 pp:

Inbegrepen bij het vlees kies je: Kroketten (6pp)

Röstiaardappelen (6 pp)

Gratin aardappelen

Graag een fles lekkere wijn erbij? aantal fles. Totaal TB

Patrizi Suagna Spumante extra dry 0,75 L € 11,00

Wit: Barrel Selection N°008 Barrel selection 008 Chenin blanc € 9,00

Rood: Barrel Selection N°008 cabernet sauvignon  € 9,00

Algemeen totaal: 

daarbij carpaccio van tomaat, courgette en aubergine, kreeftensaus, jonge wortel en 

oesterzwammen, sojascheuten en mini-tomaat, groentebrunoise en broccoliroosjes, boontjes met 

spek

daarbij wildsaus, witloof, boontjes met spek, appeltje met veenbessen, mini-tomaat en 

oesterzwammen, spitskool


