
Bestelbon eindejaar 2021 
Naam 

Adres 

Email 

Telefoon 

  Afhaaldatum 

  Afhaalmoment 
Kerstavond tussen 16u00 en 17u30 
Kerstdag tussen 11u00 en 12u00 
Oudejaarsdag tussen 16u00 en 17u30 
Nieuwjaarsdag tussen 11u00 en 12u00 

A la Carte 

Trio van Degustatiegerechtjes

3 koude hapjes p.p.   €9,00

Voorgerechten en soepen

Foie gras / vijgencompote / rozijnentoast  € 18,50

Kreeft Belle vue ½ 550gr  € 24,50 

Soep van pastinaak / gele wortel / kruidenolie  € 3,75

Wildconsommé  €4,75

Bisque de crevettes  €4,75

Kabeljauwhaasje met krokante korst / garnalensaus / vergeten groenten  €15,50

Vitello van hert €19,50

Betaalwijze 

 Vooraf op rekeningnr  
BE13 3850 0834 9339    
Contant bij afhaling 

Kreeft / gesmolten kruidenboter / bisque van kreeft  (1/2 550gr)  €24,50

Kreeft à la nage   (1/2 550gr)  €24,50

Waterzooi van kreeft  (1/2 550gr)  €24,50



Dessert 

Panna cotta met Bourbon vanille - mousse van pure chocolade - gebrande peer en munt

Fijnproeversmenu * €54,50 p.p.

Fijnproeversmenu**  €60,50 p.p.

Feestmenu  €47,00 p.p.

Menu Relax  €51,00 p.p.

Aantal personen keuze voorgerecht Foie gras

Aantal personen keuze hoofdgerecht Fazantenfilet

Aantal personen keuze hoofdgerecht Kabeljauwhaasje

Aantal personen keuze hoofdgerecht Fazantenfilet

Aantal personen keuze hoofdgerecht Kabeljauwhaasje

Aantal personen keuze voorgerecht Kreeft Bellevue

Aantal personen keuze voorgerecht Kreeft - gesmolten kruidenboter

Hoofdgerechten 

Gebakken fazantenfilet Fine Champagne  / stoverij van fazantenbil €22,50

Hertenfilet / Grand Veneur saus  €26,50

Gegrilde kalfsfilet / krokant gebakken zwezeriken /saus moutarde de meaux  €32,50

Kabeljauwhaasje met krokante korst / garnalensaus / vergeten groenten  €22,00



Bij afhaling wordt een borg van 50 euro cash verrekend voor het servies.

Deze bestelbon kan gemaild worden naar info@lybaertcatering.be 

Lybaert Catering - Baronielaan 2 - 8760 Meulebeke - 0477 54 52 23 

Koude Buffetten (vanaf 8 pers.) 

Voor de liefhebbers   €26,50 

Eindejaarsbuffet   €29,50 

Warm en koud buffet   €32

Uitbreiding Koude Buffetten  met  1/2 kreeft

450gr  supplement  €16,50/ p.p.

550gr supplement  €18,50/ p.p.

650gr supplement  €21,50/ p.p.

750gr supplement  €25,50/ p.p.

850gr supplement  €28,50/ p.p.
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