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Feestfolder
2017 - 2018



HAPJES VOOR DE FIJNPROEVERS (4 st.) €8,00
(16 st.) €30,00

* Hammousse met portogelei
* Gerookte zalm en tzatziki
* Foie gras, rode biet en speculooscrumble
* Quinoa, feta met scampi

WARME HAPJES (4 st.) €12,00
(16 st.) €45,00

* St.-Jacobsvruchten, gestoofd witloof en Noilly Pratsausje
* Schaaltje met scampi en saffraansausje
* Mini quiche Lorraine
* Thaïse kippensaté

TAPASSCHOTEL (4-6 pers. apero) €35,00
Rijk gevulde schotel met huisgemaakte producten:
saltufo, pur porc bistro worst, superanoham, kippenfrankfurter,
droge worst, Brugge kaas, mozzarella-tomaat, olijven,
tomatentapenade, beenham, chorizo 



SOEPEN

Tomatenroomsoep met balletjes €2,30/pp
Bospaddenstoelensoep €2,50/pp
Verfijnde kreeftensoep €3,50/pp
Romig witloofsoepje €2,50/pp

KOUDE VOORGERECHTEN

Gerookte zalm met tomatensalade €6,50/pp
Carpaccio van het wit-blauw rund met garnituur €6,25/pp
Vitello tonato met kappertjes en rucola €6,50/pp

WARME VOORGERECHTEN

Quiche met prei en spek €4,50/pp
Scampi van de chef met risotto €8,00/pp
Geitenkaasje met butternut pompoen €5,75/pp
St.-Jacobsvruchten met witloof en Noilly Pratsausje €7,50/pp
Vispannetje “Artemis” €9,00/pp



HOOFDGERECHTEN

Kalkoengebraad “Archiduc” €11,50/pp
Sappig stukje kalkoenfilet in sausje van verse champignons

Hertenkalffilet met een wildsausje €19,50/pp
Het malste stukje van het hertenkalf

Parelhoenfilet op Franse wijze €15,50/pp
Opgevuld met boursin en boschampignons in druivensausje 

Ardeens varkenshaasje(Brasvar) met groene pepersaus €13,00/pp
Licht gepekeld en gerookt stukje Brasvar-varkenshaasje

Stoofpotje van jong everzwijn met boschampignons €14,00/pp
Gemarineerd in rode wijn en traag gegaard everzwijn

Eendenborst met sinaasappel-gembersaus €17,00/pp
Geïnspireerd op receptje van Pascale Naessens

Kabeljauwfilet in romig sausje met garnalen €16,00/pp

Alle hoofdgerechten zijn voorzien van aangepaste wintergarnituur
en vergezeld van aardappelkroketten, gratin dauphinois,
puréetorentjes of veldaardappeltjes.

DESSERTS

Tiramisu €2,50/st
Chocolademousse €2,50/st
Crème brûlée €2,50/st



Wokschotel €14,00/pp
Scampi met prei, room en tagliatelli
Aziatische kip, verse ananas en wilde rijst
Rundsvlees met sojascheuten en mihoen
Varkensvlees met wokgroentjes en rijst

Teppan Yaki €14,00/pp
Kabeljauwhaasje - Scampi van de chef - St.-Jacobsvruchten in spekjasje
Zalmmootje - Chipolata - Rundssteak met kruidenboter
Kippenhaasje - Lamskoteletje - Sausjes

Assortiment warme en koude groentjes voor bij Teppan Yaki €3,00/pp
Gebakken witloofstronkje - Champignons - Sojascheuten
Groene asperges - Wokgroenten - Aardappelbrochetje - Noedels

Fondue €8,50/pp
Kalkoenfilet - Varkenshaasje - 1° keus biefstuk
Spekrolletjes - Gehaktballetjes - Chipolata - Sausjes

Wildfondue €14,75/pp
Eendenborst - Chipolata van gevogelte
Hertenkalffilet - Parelhoenfilet - Spekrolletjes
Gehaktballetjes van wild -  - Sausjes

Groentjes voor bij de fondue €3,00/pp
Tomaat - Gemengde salade - Komkommer - Vitaminesalade
Geraspte wortelen - Groene boontjes



Gourmet €9,75/pp
Lamskotelet - 1° keus biefstuk - Kippenschnitzel
Brochet - Kalfslapje - Cordon bleu
Zwitserse schijf - Chipolata
Eitje - Sausjes

Wildgourmet €15,50/pp
Lamskotelet - Wild steak - Eendenborstfilet
Parelhoenfilet - Filet pure van hertenkalf
Everzwijnfilet - Chipolata van gevogelte
Capri-brochet - Eitje - Sausjes

Assortiment warme en koude groentjes voor bij gourmet €3,00/pp
Broccoli en bloemkool - Gemengde salade
Boontje in spek - Tomaatjes
Geraspte wortelen - Aardappelschijfjes - Kaas

Pannenkoekdeeg €0,50/pp

Steengrill €9,75/pp
Varkenshaasje met spek - 1° keus biefstuk
Kalfslapje - Chipolata - Lamskotelet - Kippenhaasje
Brochet - Spekvink - Sausjes

Assortiment warme en koude groentjes voor bij steengrill €3,00/pp
Broccoli en bloemkool - Tomaat - Vitaminesalade
Boontje in spek - Gemengde salade
Gratin dauphinois - Kaas



GEZELLIGHEIDSSCHOTELS

Warme beenham €12,50/pp
Met assortiment warme en koude groentjes
Gratin Dauphinois - Honingmosterd- of provençaalse saus

Koude vleesschotel €11,50/pp
Superanoham met meloen
Huisgemaakte beenham met asperges
Americain préparé met augurkjes
Gebakken kippenboutje
Gebakken rosbief
Varkensgebraad
Wildpaté met uienconfituur
Assortiment koude groenten, pastasalade en aardappelen

Koude schotel vis en vlees €18,25/pp
Assortiment van 6 soorten fijne vleeswaren
Gerookte zalm en heilbot
Gestoomde zalm
Tomaat gevuld met huisgemaakte vissalade
Assortiment koude groenten, pastasalade en aardappelen

Belegde broodjes Artemis €9,00/pp
Superanoham met meloen en rucola
Américain préparé met augurkjes en krulsalade
Huisgemaakte beenham met worteltjes en waterkers
Gerookte zalm, uitjes, salade en dillesausje
Wildpaté met uienconfituur en krulsalade

Mini sandwiches €1,10/st

Schotel met diverse kaassoorten €11,00/pp
Gegarneerd met vers fruit en nootjes



Een smakelijk stukje vlees:

Varkensvlees: van het BRASVAR varken met de volle smaak van vroeger

Wild en gevogelte: steeds te verkrijgen op bestelling

Kalfs- en lamsvlees in het huis versneden naar uw wensen

Ons levend geselecteerd rundsvlees van het wit-blauwe ras
komt nog steeds van dezelfde kweker uit Westkapelle.

Ook gerijpte entrecote (4 weken) te verkrijgen.

Vrijdag 22/12: gesloten
Zaterdag 23/12: doorlopend open tot 18u00
Zondag 24/12: doorlopend open tot 17u00
Kerstdag 25/12: open van 9u00 tot 12u30
Vrijdag 29/12: gesloten
Zaterdag 30/12: doorlopend open tot 18u00
Zaterdag 31/12: doorlopend open tot 17u00
Nieuwjaarsdag 1/1: gesloten

(afhaling bestellingen mogelijk 
tussen 11u00 en 12u00)

Frederik, Kristel en het Artemis-team
danken u voor het gestelde vertrouwen en

wensen u alvast prettige en smakelijke feestdagen!

Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen en de nodige aandacht
aan uw bestelling te geven, hadden wij graag alle bestellingen voor

Kerst ten laatste op donderdag 21/12 - Oudejaarsavond op donderdag 28/12.
U kan ook telefonisch of per e-mail bestellen.


