Traiteur
Pleasures Boutique
& Brasserie Pakhuis

To share
(Or not to share)

Dips & Crackers
Hummus l wortel l koriander + spicy crackers 4,5€ pp
Pittige tomatendip + nacho’s 4,5€ pp
Artisjok l hangop + breekbrood 4,5€ pp

Selectie fijngesneden hammen
Noir de Bigorre l Frankrijk 16€ per 100 gram
Mangalica l Spanje 14€ per 100 gram

Hapjes
*Fris*
Scheermes l tomaat l groene kruiden 4,5€ stuk
Springroll l gemarineerd rundsvlees l rode currydip 3,4€ stuk
Ganzenlever l brioche l vijgen 4,8€ stuk

*Warm*
Patatas bravas l aioli 4,5€ pp
Croque Boutique|buffelmozzarella|Mangalica l truffel 4,5€ stuk
Nobashi garnaal l oosterse dip l pinda crunch 4€ stuk

Oesters & zeevruchten
Oesters
Kara Savi P4 – diepe oester – Bourcefranc – Marennes-Oléron – Gillardeau
6 stuks - gekraakt 14,5€, 6 stuks - niet gekraakt 11,5€
24 stuks - niet gekraakt 44€

Vertes des Bardières P4 – diepe oester – Benoît Massé – Château d’Oléron
6 stuks - gekraakt 16,5€, 6 stuks - niet gekraakt 13,5€

Les Zélandes 0000 - platte oester – Kees Sinke – Nederland
6 stuks - gekraakt 17,5€, 6 stuks - niet gekraakt 14,5€

Zeevruchten
Plateau Découverte: 4 platte oesters, 4 diepe oesters, bouquet garnalen, kreukels,
grijze garnalen, wulken
29,5€ pp
Plateau Grand Cru: 2 platte oesters, 2 Kara Savi, 2 diepe oesters, ½ krab, ½ kreeft,
3 langoustines, bouquet garnalen, kreukels, grijze garnalen, wulken
58€ pp

Kerstmenu Boutique
Lekker klassiek
Gravad Lax
bietjes|bio radijs|avocado
***
Kreeftensoep
***
Kalkoen farcie l Brabançonne saus l
gebakken witloof |gratin dauphinois
***
Sneeuwbal
vanille l panna cotta l rode vruchten
in samenwerking met Bakkerij Hanssens

56€ pp *
*Brood/boter inbegrepen

Sharing is caring menu
Starters
Vitello Tonnato
***
Carpaccio van hert l hummus l geroosterde paprika l gebakken kikkererwten l hazelnoot
***
Kort gebakken zalm l avocado l wakamé l vinaigrette van geroosterde sesam l radijzen
***
Ceviche van leng l geroosterde rode ui l granaatappel l kruidensalade
***
Main
Vol-au-vent deluxe Poulet de Bresse AOP “Le devant” l truffel
***
Risotto | bospaddenstoelen
***
Grietfilet l bouillabaisse l bouchot mosselen
Sides

Bospaddenstoelen l hoorn des overvloeds l dooierzwam
Geroosterde ovengroenten l salsa verde
Gratin dauphinois
Knolselder l zoutkorst l comté

68€ pp *
*Brood/boter inbegrepen

À la carte
Voorgerechten
Vitello Tonnato 14€ pp
Gravad Lax l bietjes|bio radijs|avocado 15€ pp
Huisgemaakte garnaalkroket l gefrituurde peterselie l citroen 6,8€ stuk

Soep
Kreeftensoep 16,5€/liter

Vlees
Vol-au-vent deluxe Poulet de Bresse AOP “Le devant” l wilde paddenstoelen l bladerdeeg
24,5€ pp
Ragout van hert l spruiten l spek l gratin dauphinois 25€ pp

Vis
Grietfilet l bouillabaisse l bouchot mosselen 24€ pp
Kreeft belle vue (500 gram) l salade l zachtgekookt eitje l cocktailsaus & mayonaise 36€ pp
Gegrilde kreeft (500 gram) l Thaise rode curry l spicy broccoli l gebakken rijst 42€ pp

Dessert in samenwerking met Bakkerij Hanssens
Sneeuwbal 9€ pp
Vanille l panna cotta l rode vruchten

Pleasures producten
Champagne Piollot Brut – BIO – 75 cl
Gevinifieerd met 70% pinot noir, 25% chardonnay en 5% arbane.
Fijne en elegante bubbel, fris, fruitig en mineraal boeket.
37€

L’Artisan “new Pleasures bubble” – 75cl
Deze cuvée is speciaal voor Pleasuresgroep gecreëerd. Gevinifieerd met chardonnay, pinot
blanc, riesling en pinot noir en 2 jaar rijping in de kelder.
Frisse schuimwijn met toetsen van citrus, peer en gegrilde amandelen.
17€

Ons huisbier Principale
Blond/bruin 3€ - 33cl
Blond 7€ - 75cl

Onze Pleasures producten zijn ook te verkrijgen in cadeauverpakkingen.

Praktische info
Voor Kerstmis kunnen de bestellingen geplaatst worden tem 20/12/2018, voor
oudejaar tem 27/12/2018.

Hoe bestellen?
Enkel via e-mail: info@pleasures.boutique

Waar afhalen?
Pleasures Boutique, Kortrijksesteenweg 140 bus 1, 9830 Sint-Martens-Latem
Afhalingen Kerstmis:
Maandag 24/12/2018: van 08u30 tem 14u00
Dinsdag 25/12/2018: van 08u30 tem 11u30
Afhalingen oudejaar:
Maandag 31/12/2018: van 08u30 tem 14u00

Pleasures Boutique en Brasserie Pakhuis wensen jullie een
smakelijke Kerst en een nieuw jaar vol Pleasures!

