
Feestzaal ’t Scheldeschuurke 
Traiteur Tanghe 056 45 51 64 

Culinaire folder 
Opgegeven prijzen per persoon tenzij anders 
vermeld 

Koude aperitiefhapjes 
zalfje van bloemkool met gerookte paling €1,80 

gemarineerde zalm met guamole  €1,80 

foie gras met eendeborst en mango €3,00 

vitello tonato                                                      €2,25 

tartaar van kalfsvlees                                        €2,25 

tartaar van zalm                                                 €2,25 

tapasschotel 5 personen   €25,00 

tapasschotel de luxe (min5p)                           €8/PP   

Warme aperitiefhapjes 
bladerdeeghapjes (kaas,ham,garnaal, kip) €0,95/stuk 

gegratineerde oester   €2,50/stuk 

aperoballetjes (kaas, ham, garnaal, kip) €25,00/kg 

mini mosselkroketjes                                        €30/kg 

mengeling apero balletjes   €27/kg 

Soepen 
tomatenroomsoep met balletjes  €4,5/l 

pompoenroomsoep met spek  €4,5/l 

Agnes-sorel soep (kip, champignonsoep) €4,5/l 

Aardpeersoep    €5,5/l 

 

TIP: alle soepen kunnen ook dienen als hapje 

Koude voorgerechten 

gekookt en gerookt visbord  €20,00 
Duo van zalm met garnituur                            €12,00 

 

 

 

Warme voorgerechten 
visschelp           €10,00 
zalmmoot met bieslooksaus, noedels    €12,00  
Noordzee vispannetje van het huis         €13,00 
Pladijsfilet met zalfje van aardappel       €14,00 
Sint-Jacobsvruchten in schelp         €13,00 
zelfbereide kaaskroket            €2,00/stuk 
zelfbereide garnaalkroket           €3,00/stuk 
zelfbereide mosselkroket            €3,00/stuk 
  
Alle voorgerechten kunnen als hoofdgerecht  
verkregen worden met een meerprijs van €8,00 

Hoofdgerechten 

kalkoenmedaillon in feestsaus                    €15,00 

varkensorloff met champignonsaus           €16,00 

varkensorloff op italiaanse wijze             €17,00 

varkenshaasje met bruine leffe saus          €17,00 

eendeborst met Normandischesaus          €18,00 

lamsheupjes met mosterdsaus  

(gratin inbegrepen)             €22,00 

hertekalffilet poivradesaus  

(gratin inbegrepen)             €25,00 

 

De gerechten worden voorzien van een aangepaste 

groetengarnituur,  in de prijs zitten krielaardappelen of 

kroketten inbegrepen. 

Voor gratin een meerprijs van €2,00 PP 

 

 

 

Gourmet 
Kinder - biefstuk, hamburger, kalkoen, mini worstje, 

chipolata, brochette  €9,00 

Royal compleet – groots assortiment vlees, koude 

groenten, aardappelen en sauzen €20,00 

Royal compleet met wild  €25,00 

Koud buffet 
Vis en vlees – gepocheerde zalm, gerookte zalm, 

gemarineerde zalm, scampi, makreel, rosbief, kalkoen, 

kippewit, gekookte ham, italiaanse ham,… €26,00 

 

Prestige – vis en vlees + carpaccio, vitello tonato, 

gourgetterolletjes…   €30,00 

 

Vis – gepocheerde zalm, gepelde garnalen met tomaat, 

gerookte palingfilet, tijgergarnalen, scampi, gerookte 

zalm, gemarineerde zalm, gerookt forel, makreel, haring, 

langoustines     €35,00 

Bij al onze buffetten zijn koude groenten, pasta, rijst, 

sauzen en aardappelen naar keuze inbegrepen 

(aardappelsalade, frietjes of patatas brava) 
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