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HAPJES VOOR DE FIJNPROEVERS
(4 st.)
€8,00
(16 st.)
€30,00
* Tartaar van Belgisch wit-blauw rund
* Vitello tonato met rucola
* Parelcouscous met feta
* Hammousse met rode bietscheuten

Hammousse
met rode bietscheuten

WARME HAPJES
(4 st.)
€12,00
(16 st.)
€45,00
* Mini quiche Lorraine
* Schaaltje met scampi en saffraansausje
* Thaïse kippensaté
* Bladerdeeghapje met kalfsgehakt en truffel

Schaaltje met scampi
en saffraansausje

SOEPEN
Tomatenroomsoep met balletjes
Aspergensoep
Minestronesoep
Verfijnde kreeftensoep

€2,40/pp
€2,60/pp
€2,50/pp
€3,60/pp

Bladerdeeghapje
met kalfsgehakt en truffel

KOUDE VOORGERECHTEN
Gebrande zalm met rucolamayonaise
Carpaccio van het wit-blauw rund met garnituur
Vitello tonato met kappertjes en rucola
Wildpaté met uienconfituur en garnituur

€8,00/pp
€6,50/pp
€7,00/pp
€6,00/pp

St.-Jacobsvruchten
met witloof en
Noilly Pratsausje

WARME VOORGERECHTEN
Pladijsfilet met garnalensausje
Scampi van de chef met tagliatelli
St.-Jacobsvruchten met witloof en Noilly Pratsausje
Vispannetje “Artemis”
Kaaskroket (2 st.)
Garnaalkroket (2 st.)

€8,00/pp
€8,00/pp
€7,75/pp
€9,00/pp
€2,80/pp
€5,80/pp

TAPASSCHOTEL (4-6 PERS. APERO)
€40,00
Rijk gevulde schotel:
ansjovisfilet, gamba met fijne kruiden,
mini buchettes, tapassalami, superanoham,
peppadew kaasvulling, Brugge kaas,
mozzarella-tomaat, olijven,
tomatentapenade, bruchetta
CHARCUTERIESCHOTEL (4-6 PERS. APERO) €35,00
Rijk gevulde schotel met huisgemaakte producten:
saltufo, pur porc bistro worst, superanoham,
Brasvar rillette, droge worst, Brugge kaas,
mozzarella-tomaat, olijven, beenham,
chorizo, pesto

Tapasschotel

HOOFDGERECHTEN
Stoofpotje van everzwijn
met boschampignons
Gemarineerd in rode wijn en
traag gegaard everzwijn

€14,50/pp

Eendenborst met sinaasappelsausje €17,50/pp
Filet van eend in een sausje van zoete sinaasappel
Kalkoengebraad “Archiduc”
Sappig stukje kalkoenfilet in sausje
van verse champignons

€11,75/pp
Stoofpotje van everzwijn
met boschampignons

Hertenkalffilet met een wildsausje
Het malste stukje van het hertenkalf

€19,95/pp

Fazantenfilet met fine champagnesaus
Gekonfijte filet van fazant in een verfijnd sausje

€18,00/pp

Ardeens varkenshaasje (Brasvar) met pepersausje
Licht gepekeld en gerookt stukje Brasvar-varkenshaasje

€13,50/pp

Kabeljauwfilet in romig sausje met garnalen

€16,00/pp

Alle hoofdgerechten zijn voorzien van aangepaste wintergarnituur
en vergezeld van aardappelkroketten, gratin dauphinois,
aardappelpuree of butternutpuree.

Hertenkalffilet met een wildsausje

Eendenborst met sinaasappelsausje

KOUDE VLEESSCHOTEL
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

€12,00/pp

KOUDE SCHOTEL VIS EN VLEES
Assortiment van 6 soorten fijne vleeswaren
Gerookte zalm en heilbot
Gestoomde zalm
Tomaat gevuld met garnalen
Assortiment koude groenten, pastasalade en aardappelen

€19,00/pp

SCHOTEL MET DIVERSE KAASSOORTEN
Gegarneerd met nootjes, vers fruit en noten-rozijnenbrood

€12,00/pp

BELEGDE BROODJES ARTEMIS
Superanoham met meloen en rucola
Américain préparé met augurkjes en krulsalade
Huisgemaakte beenham met worteltjes en waterkers
Gerookte zalm, uitjes, salade en dillesausje
Brie met zongedroogde tomaatjes en krulsalade
MINI SANDWICHES MET GARNITUUR

€9,00/pp

€1,20/st

NIEUW:
DINER OM TE DELEN! (vanaf 4 pers.)
Wat is er gezelliger dan samen aan tafel zitten en genieten van
verschillende gerechtjes om te delen? Hier enkele ideetjes
waaruit u kan kiezen. We raden aan om er 4 à 5 nemen.

Steak tartaar “Artemis”

• Kip apero met aardappelmaantjes
€2,50/pp
Kip apero’s met heerlijke dipsaus en gekruide aardappeltjes met pel
• Scampi “Maison”
€4,00/pp
Gekruide scampi met courgettenstaafjes en zoete paprika
• Steak tartaar “Artemis”
€3,50/pp
Grof gemalen rundsvlees van ons gekend wit-blauw ras
met rucola, heerlijk sausje en pijnboompitten
• Mini gevulde tortilla’s
€1,50/pp
Mini wraps gevuld met kalkoenreepjes en fijne groentjes
• Aardappel “caprese”
€1,25/pp
Aardappelschijf met mozzarella, gegrillde paprika en kerstomaatjes
• Vissoepje “Artemis”
€1,90/pp
Heerlijk vissoepje geparfumeerd met cognac

Kip apero met aardappelmaantjes

Aardappel “caprese”

• Maïskippenfilet
met snijboontjes
€4,00/pp
Gemarineerde maïskippenfilet
met snijboontjes en tomaatjes.
• Lamskroontje
“Bourguignonne”
€5,50/pp
Lamskroontje in kruidige marinade
met knolraapjes, pastinaak en
butternutpompoen
• Vispannetje van het huis
€5,50/pp
Schotel met een assortiment van vis,
mosselen en garnalen overgoten met
een smakelijk vissausje.
• Hertenkalffilet met
winterse groentjes
€6,50/pp
Een verfijnd stukje filet pure van hert
met winterse garnituur.

Mini gevulde tortilla’s

VUL AAN MET ENKELE BIJGERECHTEN:
• Gegrillde groentjes
met fetakaas
€1,40/pp
Gegrillde paprika, courgette, boontjes
en kerstomaatjes met fetakaas
• Nasirijst
€1,50/pp
Rijst met groenten die koud of warm
kan worden geserveerd
• Mie noedels
€1,75/pp
Noedels met groenten en currysausje

Gegrillde groentjes met fetakaas

€8,75/pp

FONDUE
Kalkoenfilet - Varkenshaasje - 1° keus biefstuk
Spekrolletjes - Gehaktballetjes - Chipolata - Sausjes
Groentjes voor bij de fondue
Tomaat - Gemengde salade - Komkommer - Vitaminesalade
Geraspte wortelen - Groene boontjes

€3,00/pp

€15,00/pp

WILDFONDUE
Eendenborst - Chipolata van gevogelte
Hertenkalffilet - Parelhoenfilet - Spekrolletjes
Gehaktballetjes van wild - Sausjes
Groentjes voor bij de fondue
Tomaat - Gemengde salade - Komkommer - Vitaminesalade
Geraspte wortelen - Groene boontjes

€3,00/pp

TEPPAN YAKI
€14,50/pp
Kabeljauwhaasje - Scampi van de chef - St.-Jacobsvruchten in spekjasje
Zalmmootje - Chipolata - Rundssteak met kruidenboter
Kippenhaasje - Cordon bleu - Sausjes
Warme en koude groentjes voor bij Teppan Yaki
Gebakken witloofstronkje - Champignons - Sojascheuten
Groene asperges - Wokgroenten - Aardappelbrochetje - Noedels

Fondue

Teppan Yaki

€3,00/pp

GOURMET
Ardeens gebraad (Brasvar) - 1° keus biefstuk - Kippenschnitzel
Brochet - Kalfslapje - Cordon bleu - Zwitserse schijf - Chipolata
Eitje - Sausjes

€10,00/pp

Warme en koude groentjes voor bij gourmet
Broccoli en bloemkool - Gemengde salade - Boontje in spek
Tomaatjes - Geraspte wortelen - Aardappelschijfjes - Kaas

€3,00/pp

WILDGOURMET
Fazantenfilet - Wild steak - Eendenborstfilet
Parelhoenfilet - Filet pure van hertenkalf
Everzwijnfilet - Chipolata van gevogelte
Capri-brochet - Eitje - Sausjes
Warme en koude groentjes voor bij gourmet
Broccoli en bloemkool - Gemengde salade
Boontje in spek - Tomaatjes
Geraspte wortelen - Aardappelschijfjes - Kaas

€16,00/pp

€3,00/pp

€0,75/pp

PANNENKOEKENDEEG

Gourmet

STEENGRILL
Varkenshaasje met spek - 1° keus biefstuk
Kalfslapje - Chipolata - Ardeens gebraad - Kippenhaasje
Brochetje - Spekvink - Sausjes
Warme en koude groentjes voor bij steengrill
Broccoli en bloemkool - Tomaat - Vitaminesalade
Boontje in spek - Gemengde salade
Gratin dauphinois - Kaas

€10,00/pp

€3,00/pp

WARME BEENHAM
€12,50/pp
Huisgemaakte beenham van het Brasvar-varken
Honingmosterd- of provençaalse saus
Assortiment van warme en koude groentjes - Gratin dauphinois

Warme beenham

DESSERTS
Tiramisu
Chocolademousse
Crème brûlée

€4,05/st
€2,60/st
€2,60/st

KERSTKALKOEN VOLGENS AUTHENTIEK RECEPT
Verse kalkoen
Opgevulde kalkoen met fijne farçe
Gevulde kalkoenfilet met fijne farçe
Indien gewenst kunnen wij ook de kalkoen bakken

€8,50/kg
€14,50/kg
€12,00/kg
€6,50/st

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 huis versneden naar uw wensen
Ons levend geselecteerd rundsvlees van het wit-blauwe ras
komt nog steeds van dezelfde kweker Geert Bulcke uit Westkapelle.
Ook gerijpte entrecote (4 weken) te verkrijgen.

Orloffgebraad

Lamskroontje

Dinsdag 24/12: doorlopend open tot 17 uur
Kerstdag 25/12: open van 9 uur tot 12u30
Dinsdag 31/12: doorlopend open tot 17 uur
Nieuwjaarsdag 1/1: gesloten
(afhaling bestellingen mogelijk tussen 11 uur en 12 uur)
Voor alle andere dagen gelden de normale openingsuren.

Frederik, Kriel en h Artemis-team
danken u vr h geelde vertrouwen en
wensen u alva prige en smakelijke feedagen!
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 zaterdag 21/12
OUDEJAARSAVOND
op zaterdag 28/12.
Bestellingen per e-mail
zijn enkel af te halen met onze
teruggestuurde bevestiging!

Kursaalstraat 76
8301 Heist aan Zee
Tel.: 050/51.75.98
artemisheist@telenet.be

