
 

 

 

 
EINDEJAARSTRAITEURDIENST 2020-2021 

 
Aperitiefhapjes 

… x €3,90  Assortiment aperitiefhapjes voor in de oven 
(5 stuks) 

Soepen (1/2 liter per persoon + broodje) 
… x €3,30  Paprika-tomatenroomsoep met croutons 
… x €3,40  Heldere wildconsommé 
… x €4,00  Zeebrugse vissoep 
… x €4,10  Aspergeroomsoep met krokant gebakken kip 
… x €4,80  Kreeftenroomsoep met grijze garnalen 
 

Artisanale kroketten (1 stuk + broodje) 
… x €2,40  Artisanale kaaskroket 
… x €2,60  Artisanale gandahamkroket 
… x €3,40  Artisanale garnaalkroket 
 

Koude voorgerechten (voorzien van broodje) 
… x €9,10  Tomaat opgevuld met zalmmousse, 
geserveerd met grijze garnalen en cocktailsaus  
… x €9,10  Perzik gevuld met tonijnmousse, geserveerd 
met een gemengd slaatje (3 stuks) 
… x €9,40  Parmaham met meloen 
… x €11,30  Carpaccio van Schotse gerookte zalm 
… x €12,70  Carpaccio van witblauw rundsvlees 

… x €13,40  Trio van wildpaté met witloof en 
uienconfituur 

… x €14,10  Tomaat opgevuld met grijze 
Noordzeegarnalen (1 stuk) 
 

Warme voorgerechten  
 … x €11,80  Normandische zeetongrolletjes met grijze 
Noordzee garnalen (4 stuks)  
… x €12,50  Scampi diabolique (pikant - 6 stuks) 
… x €12,90  Zeetongrolletjes met kreeftensaus en 
grijze Noordzeegarnalen (4 stuks) 

 
Hoofdgerechten (voorzien van 6 huisgemaakte 

kroketten of puree) 
….. x €15,90  Normandische zeetongrolletjes met grijze 
garnalen (6 stuks) 
….. x €15,90  Kalkoengebraad met champignonroom en 
groentenkrans 
….. x €15,90  Kalkoen met groene peperroom en 
groentenkrans 
….. x €16,30  Eendenborstfilet met gekarameliseerd 
witloof op wijze van de chef (honing - portosaus) 
….. x €16,30  Eendenborstfilet met jagersaus 
….. x €16,90  Varkenshaasje van de chef (gefruite ui, 
spek, champignons, portsausje) 
….. x €16,90  Varkenshaasje op Ardeense wijze 
(champignons, uitjes en spekjes) 
….. x €17,80  Zeetongrolletjes met kreeftensaus en 
grijze garnalen (6 stuks) 

 
….. x €18,20  Ragoût van hert met aangepaste groentjes 
en knolselderpuree 
….. x €18,80  Scampi diabolique (pikant) (9 stuks) 
….. x €20,80  Gebakken slibtongetjes met 
champagnesaus, krielaardappeltjes en fris slaatje 
….. x €21,50  Kabeljauwhaasje op een bedje van prei 
met puree en kasteelsaus 
….. x €21,70  Hertefilet met poivradesaus en	rode 
vruchten 
….. x €22,10  Fazant met savooi, jagersaus en kroketjes 

 
Desserts 

… x €3,90  Huisbereide chocolademousse 
… x €3,90  Huisbereide tiramisu 
… x €5,90  Huisbereide rijstpap 
 

  

… x €29,90  WILDMENU 
 

Aperitiefhapjes 
*** 

Trio van wildpaté met witloof en uienconfituur 
*** 

Heldere wildconsommé 
*** 

Ragoût van hert met aangepaste groentjes en 
knolselderpuree 

*** 
Huisbereide tiramisu 



 

 

 

… x €30,50 p.p.  DÉGUSTATIEMENU I 
(minimum 2 personen) 

Aperitiefhapjes *** Perzik gevuld met 
tonijnmousse, geserveerd met een 
gemengd slaatje *** Paprika-
tomatenroomsoep met croutons *** 
Varkenshaasje van de chef *** 
Huisbereide tiramisu                            
(Voorzien van broodjes en kroketjes) 

 … x €34,50 p.p.  DÉGUSTATIEMENU II (minimum 
2 personen) 

Aperitiefhapjes *** Parmaham met meloen *** 
Aspergeroomsoep met krokant gebakken kip *** 
Eendenborstfilet met gekarameliseerd witloof op 
wijze van de chef (honing - portosaus) *** 
Huisbereide chocolademousse 

(Voorzien van broodjes en kroketjes) 

 … x €33,20 p.p.  VISDÉGUSTATIEMENU (minimum 2 personen) 

Aperitiefhapjes *** Carpaccio van gerookte Schotse zalm *** 
Zeebrugse vissoep *** Normandische zeetongrolletjes met 
grijze Noordzeegarnalen of zeetongrolletjes in kreeftensaus 
*** Huisbereide rijstpap 

(Voorzien van broodjes en puree) 

o     

… x €21,20 p.p.  VLEESBUFFET  (minimum 
5 personen)  

Parmaham met meloen *** Gebraden 
kippenboutjes *** Gebraden rosbief *** 
Gebraden varkensvlees *** Gekookte ham 
met asperges etc… 

(Voorzien van broodjes, aardappel- en 
pastasalades)                                                    
- zie website: fotogallerij/buffetten 

 … x €26,70 p.p.  VISBUFFET  (minimum 5 
personen)  

Gepocheerde Schotse zalm *** Gerookte 
Schotse zalm, heilbot en forel *** Scampi en 
rivierkreeftjes *** Opgevulde perzik met 
tonijnmousse *** Tomaat opgevuld met 
zalmmousse, afgewerkt met grijze 
Noordzeegarnalen en cocktailsaus etc…                                                           
(Voorzien van broodjes, aardappel- en 
pastasalades)                                                              
- zie website: fotogallerij/buffetten 

 … x €32,50 p.p.  BUFFET ROYALE  (minimum 6 personen)              

Gepocheerde Schotse zalm *** Gerookte Schotse zalm *** 
Tomaat-garnaal *** Gerookte heilbot *** Gerookte forel *** 
Scampi en rivierkreeftjes *** Opgevulde perzik met 
tonijnmousse *** Tomaat opgevuld met zalmmousse, afgewerkt 
met grijze Noordzeegarnalen en cocktailsaus *** Parmaham met 
meloen *** Gebakken kippenboutjes *** Gebakken rosbief en 
varkensvlees *** Gekookte ham met asperges… 

(Voorzien van broodjes, aardappel- en pastasalades)                                                                                                                         
- zie website: fotogallerij/buffetten 

     

… x €…, ... KREEFTENSCHOTEL 
Kreeft (gewenst formaat) *** Gerookte 
heilbot *** Gerookte forel *** Gerookte 
Schotse zalm *** Rivierkreeftjes *** 
Scampi ***  Tomaat opgevuld met grijze 
Noordzeegarnalen … 
Prijs afhankelijk van gewicht en 
marktaanbod, met broodjes 

    Naam: ___________________________.  Telefoon/e-mail: ______________________ 
Adres: _______________________________________________________________ 

 
Afhaling tussen 16:00 en 18:00: O donderdag 24/12 (uur: _____) O donderdag 31/12 (uur: _____) 

 
’t Stationneken Baardegem - tel: 052/357610 - e-mail: info@stationneken-baardegem.be 

Alle gerechten zijn apart verkrijgbaar - gelieve 5 dagen vooraf bestellen - Geschenkje vergeten? Denk aan onze 
cadeaubons! 


