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dagschotels aan huis geleverd 7 op 7
Dagelijks kan u bij ons terecht voor het leveren van een dagschotel aan huis, 
bestaande uit dagverse soep, hoofdgerecht en dessert, voor slechts € 9/pp 
tijdens de weekdagen, € 10,50/pp op zaterdag en € 12,50/pp op zondag. 

Omdat wij steeds met verse producten werken vragen wij u wel om minimum 2 
dagen op voorhand uw bestelling door te geven. Bestellen kan via 0497 34 30 94 
of info@aantafelmetamaryllis.be. Wenst u maandelijks onze lijst met dagschotels 
te ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@aantafelmetamaryllis.be of kijk op 
www.aantafelmetamaryllis.be 
 
Hieronder alvast het menu voor december en januari.

Gaversesteenweg 70 
9800 Deinze 

Traiteurservice voor afhaling/ 
levering aan huis + dagschotels
Natuurlijk kan u nog steeds bij ons te-
recht om onze lekkere gerechten, me-
nu’s, buffetten …  af te halen of deze door 
ons bij u aan huis te laten leveren.

Cateringdienst
Met ons team verzorgen wij graag uw 
communiefeest, lentefeest, trouwfeest, 
personeelsfeest, receptie, babyborrel, 
verjaardagsfeest, bbq … 

Kok aan huis
Daarnaast komen wij nog steeds graag 
bij u thuis om de lekkerste gerechten 
op uw tafel te toveren, en u van A-Z te 
bedienen.

Gastentafel aan Tafel met amaryllis
Neem plaats aan de gastentafel in de huiselijke sfeer van 
“Aan Tafel met Amaryllis”. U stelt zelf uw menu op, we 
stellen samen uw menu op of u laat zich volledig door ons 
verrassen...

Dit reeds vanaf 6 personen en tot maximaal 12 personen, 
steeds na reservatie. Vanaf begin 2023 breiden we uit en 
bent u welkom tot 24 personen!

Hou onze vernieuwde site www.aantafelmetamaryllis.be 
in de gaten voor meer info. 

Tel.: 09 386 02 00 
Gsm: 0497 34 30 94 

Aan tafel met Amaryllis
info@aantafelmetamaryllis.be
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Ontdek ook onze 

aan huis geleverde  

dagschotels!
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1/dec Hespensnede, courgette- en tomatenblokjes, 
kriel

2/dec Vissuggestie

3/dec Kalkoenrollade, groentekrans, rösti

4/dec Gebakken zalm, bieslooksaus, puree

5/dec Pasta carbonara

6/dec Blinde vink, groene boontjes, aardappelen

7/dec Kippenbil, Provençaalse saus, country aard-
appelen

8/dec Vogelnestjes, tomatensaus, puree

9/dec Vissuggestie

10/dec Varkensgebraad, witloof, tomaat, pommes 
duchesse

11/dec Parelhoenfilet, champignonsaus, gratin

12/dec Varkensblokjes zoetzuur, rijst

13/dec Schnitzel, broccolli, aardappelen

14/dec Hamrolletjes met witloof, kaassaus, puree

15/dec Gehaktballetjes met kriekensaus, puree

16/dec Vissuggestie

17/dec Ardeens gebraad, boontjes, gratin

18/dec Forel met hazelnootboter, peterselie aardap-
pelen

19/dec Loempia met gebakken rijst

20/dec Lasagne Bolognaise

21/dec Vol au vent, puree

Ontdek onze kerst/eindejaarsmenu op de keerzijde !

26/dec Hutsepot

27/dec Slavink, erwten, aardappelen

28/dec Fish stick, spinaziepuree

Ontdek onze kerst/eindejaarsmenu op de keerzijde !

VU: Catma bv - David Dick, Gaversesteenweg 70, 9800 Deinze - Verboden op de openbare weg te gooien - Menu en/of foto’s zijn niet bindend en louter als presentatie suggestie.

3/jan Moussaka

4/jan Kalkoenfilet, champignonsaus, peer, aardappelen

5/jan Fricandon, warme krieken, puree

6/jan Vissuggestie

7/jan Gentse waterzooi

8/jan Koude visschotel

9/jan Koninginnehapje, cresson, puree

10/jan Pasta, hamblokjes, groente saus

11/jan Gehaktballetjes, tomatensaus, puree

12/jan Saté, pepersaus, gebakken aardappelen, slaatje

13/jan Vissuggestie

14/jan Grillschotel

15/jan Rundstong in Madeira saus, puree

16/jan Beenham, béarnaisesaus, perzik, rösti

17/jan Varkensspiering op grootmoeders wijze

18/jan Kip cordon bleu, erwtjes, aardappelen

19/jan Tagliatelle, preisaus, ham

20/jan Vissuggestie

21/jan Kalkoenfilet, mosterdsaus, broccolimix

22/jan Gegratineerde penne, zalm, spinazie, kreeften-
saus

23/jan Choucroute, Frankfürter, puree

24/jan Ham rolletjes met kaas, courgette, tomaat, saus, 
puree

25/jan Kippenoester, appelmoes, aardappelen

26/jan Macaronischotel met 3-kazen, gehakt en savooi

27/jan Vissuggestie

28/jan Brochette van het huis, rozemarijnaardappelen

29/jan Dunne lende, rode wijnsaus, wortelen, kriel

30/jan Witte pens, rode kool, aardappelen

31/jan Hutsepot
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GewensT afhaalmOmenT

Duid het afhaalmoment van uw keuze aan.  
Afhalen: Gaversesteenweg 70 - 9800 Deinze 
ruime ParKinG aChTeraan Ter BesChiKKinG !

  24 december tussen 14u00 – 17u00

  25 december tussen 10u00 – 12u00 

  31 december tussen 14u00 – 17u00

  01 januari tussen 10u00 – 12u00

  Ander tijdstip (na overleg): ..................................

liever aan huis geleverd? 
  We leveren uw bestelling na afspraak aan huis (regio Groot Deinze) voor € 5. 

haPjes KOud
Glaasje met foie gras, appel, peperkoek € 2,50 / st
Geitenkaas, honing, crumble, kaas, tijm € 2,50 / st
Zalmtartaar-citroenmousse  € 2,50 / st

haPjes warm
Gevulde bladerdeeghapjes (per 4 st.) € 4,50 / 4st
Bruscetta € 2,00 / st
Oesters om te gratineren € 3,50 / st

sOePen
Tomatenroomsoep € 5,50 / liter
Pompoensoep met cocosmelk en curry € 7,00 / liter

KOud BuffeT
Koud buffet vlees: assortiment van 10 soorten fijne 
vleeswaren  waaronder : kippenboutje, paté, ham rol met 
asperges, gerookte ham met meloen, rosbief, vleesbrood, 
Italiaanse salami, cappocollo Toscane, … 

€ 17,00 / pp

Koud buffet vis: Gepocheerde zalm, tomaat garnaal, terrine 
van vis, Perzik met tonijn, gerookte forel en gerookte zalm € 23,00 / pp

Koud buffet vlees en vis: Hamrol met asperges, gerookte 
ham met meloen, kippenboutje, paté, gepocheerde zalm, 
tomaat garnaal, perzik met tonijn, gerookte forel en 
gerookte zalm, …

€ 28,00 / pp

Bovenstaande koude buffetschotels kunnen voorzien 
worden van bijhorende groenten, sauzen, broodjes en 
aardappelen

€ 4,50 / pp

mini BeleGde BrOOdjes
Ruim assortiment van zeer rijkelijk belegde broodjes zowel krokant als zacht 
(vanaf min. 20 st)

Met groenten € 1,50 / st
Zonder groenten € 1,25 / st
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Noteer hier  uw bestelling

Gaversesteenweg 70 
9800 Deinze 

Tel.: 09 386 02 00 
Gsm: 0497 34 30 94 

Aan tafel met Amaryllis
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Noteer uw bestelling op deze bestelbon en bezorg ons deze
• Per post (of in de brievenbus): Gaversesteenweg 70, 9800 Deinze
• Via e-mail : info@aantafelmetamaryllis.be
• Via 0497/34 30 94 (na 12u00)

Reservaties voor Kerstavond en Kerstdag ontvangen we graag ten laatste 20/12/2022 – 18u
Reservaties voor Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag ontvangen we graag ten laatste 27/12/2022 – 18u
 
Bestellingen die later doorgegeven worden zullen wij jammer genoeg niet meer kunnen aannemen omdat 
ook wij onze verse ingrediënten tijdig dienen te bestellen – dank voor uw begrip.

Ontdek onze eindejaarsmenu 2022-2023

Trio van wildpastei, gerookte eendenborst en eendenlever

Pompoensoep met gelakt kippenspiesje

Bavarois van nougat en passievruchten

Enkel bij het 5 gangen menu 
Garnaalkroketten (2 stuks) met oosterse salade

Filet van ree, gevulde appel met veenbessen, wildsaus, 
gebakken wilde champignons en verse kroketten of gratin 

Zeeduivel, prei- en champagnesaus en polderpuree
of

4 gangen menu met hoofdgerecht filet van ree (kroket of gratin)
  € 47,00 / pp

4 gangen menu met hoofdgerecht zeeduivel
5 gangen menu met hoofdgerecht filet van ree (kroket of gratin)

  € 57,00 / pp
5 gangen menu met hoofdgerecht zeeduivel

Wist je dat... 

je deze menu 

de ganse feestmaand 

januari kan 

bestellen !
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