
Afhaal traiteur feestdagen 2021/2022
 Eetcafé d’Akte

Geniet als gastvrouw of gastheer mee met uw genodigden dankzij 
onze afhaal traiteur.
Je krijgt tips mee voor het opwarmen & serveren.
Zo wordt het gezellig, eenvoudig, ontspannend & lekker.

FINGERFOOD

Iberico belotta ham “Pata negra” (90gr.) – crostini’s look €18

Oesters Fine Claire “Zeeuwse creuses nr3” gekraakt of geopend 6st. – limoen €14

Tapasplank 2 pers: verschillende soorten hesp – 2 kaassoorten – salami – chorizo –

olijven – zongedroogde tomaten – tapenade €18 

APERO-AMUSES

Assortiment van 3 hapjes €8/pers.

Gerookte holstein – truffelmayo – parmezaan – groene pesto – rucola

Zalmtartaar – granaatappel – granny smith

Mousse van kreeft met rode biet



VOORGERECHTEN KOUD 

Deze worden op het bord gedresseerd hiervoor vragen we 5 euro waarborg voor het bord

Duo van wildpastei – uienkonfijt – vijgen – brioche €16

Oesters Fine Claire “Zeeuwse creuses nr3” gekraakt of geopend – limoen 6st. €14

½ Kreeft belle vue (+/-650gr / 2) €20

Zalmtartaar – granaatappel – granny smith €14

Tartaar van tonijn met citroen €16

Carpaccio van gerookte holstein – foie gras (+€5) – pesto – rucola – parmezaan €13

VOORGERECHTEN WARM 

Huisgemaakte kaaskroketten met garnituur €12/2st.

Huisgemaakte garnaalkroketten met garnituur €14/2st.

(geen garnituur -3€)

Sint-Jacobsvruchten – champignons – rivierkreeftjes – saus op basis van garnalen €16

SOEPEN (prijs/liter)

Bisque van kreeft €16

Pompoen met Thaise curry en kokosmelk €8

Soep met balletjes €8

Grijze garnalen bisque €18



HOOFDGERECHTEN VIS

Vispannetje in kreeftensaus – puree (2)

 (Schartong, coquille, zalm, kabeljauw, garnalen, scampi) €20

Kreeft ± 650gr belle vue (koud) €34 

Gegrilde kreeft ± 650gr lookboter – basilicum – tomaat – patatjes (warm) €39 (2)

HOOFDGERECHTEN VLEES

Wildragout – spruiten – pastinaak – puree van pompoen – rood peertje €20 (1)

Melkvarken – graanmosterd – trostomaatjes– pommes duchesse (pompoen of broccoli)

€21 (1) (2)

Hertenfilet (180 à 200gr) – rode wijnsaus – boschampignons – rood peertje–

huisgemaakte pommes duchesse (pompoen of broccoli) €25 (1) (2) (3)

Eendenborst – sausje van framboos – boschampignons – appel – veenbessen –

huisgemaakte pommes duchesse (pompoen of broccoli)  €22 (1) (2) (3)

Vidé met vol-au-vent – puree – rauwkost €14 (1) (2)

Stoverij, bereid met Chimay Grand Réserve – puree – rauwkost €16 (1)

Varkenshaasje met champignonsaus en huisgemaakte pommes duchesse (pompoen of

broccoli) €17 (1) (2)

Kalfstong in maderasaus – puree €18 (1)

(1) kokend water nodig

(2) oven nodig

(3) pan nodig



NAGERECHTEN

Kaasbord

 (5 verschillende soorten) vanaf 2 pers. €10/pers.

Huisgemaakte desserten

Chocolademousse €5/pers.

Rijstpap €5/pers.

Tiramisu met speculaas €5/pers.

Huisgemaakte taarten

Profiteroles 6st. €5

Merveilleux €5/pers.

Kaastaart met framboos €5/pers.

Javanais 
-1 pers.                 €5 
-4 pers.                €18

Huisgemaakte kerstbûches
(gewone slagroom of mokka-slagroom)

– 4 pers.           €18
– 6 pers.           €22
– 8 pers.           €25

IJstaart van “Jobi”

Individueel (bosbessen, chocolade, pistache, framboos, speculaas, mokka) €5

IJsbche 4 pers. (framboos en vanille) €20

IJsbûches (framboos/chocolade/mokka/bosbessen en vanille)
– 6 pers.         €26
– 8 pers.         €33



PLAATSEN VAN UW BESTELLING   voor kerstavond en kerstmis tot 20 december 
                                                             voor oudejaar en nieuwjaar tot 26 december 

Voor het plaatsen van uw bestelling kan u:

• Persoonlijk langskomen in de zaak na afspraak
• Uw bestelling doorgeven via telefoon (0475/26.57.50)
• Via e-mail doorgeven: info@dakt  e.be  

Gelieve steeds uw volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, datum en uur van
afhaling te vermelden a.u.b.
Elke bestelling wordt via mail steeds door ons bevestigd. 
Enkel zo bent u zeker dat wij ze ook goed ontvangen hebben.

AFHALING VAN UW BESTELLING

Eetcafé d’Akte, Gustaaf Van der Steenstraat 6, 1750 Lennik

Kerstavond 24 dec. Tussen 13 uur & 16 uur.
Kerstdag 25 dec. tussen 10 uur & 12 uur.
Oudjaar 31 dec. tussen 13 uur & 16 uur.
Nieuwjaar 1 jan. tussen 10 uur & 12 uur.

Andere dagen zijn uiteraard bespreekbaar.

DRANK 

Champagne: Autréau Premier Cru (€25)
 Cava: El Mas Ferrer Brut (€10)

Witte wijn: Sauvignon Guy Allion (€9,50) 
Witte wijn: Chardonnay Rives Blanques (€9,50)

Rode wijn: Terre Dei Rumi Montepulciano d’ Abruzzo (€9,50)
Rode wijn: Alicante crianza tempranillo (€9,50)

Graag een goed flesje wijn of geuze uit onze kelder is ook altijd mogelijk

MATERIAAL

Borden of glazen tekort? Vraag of we je misschien kunnen helpen.

Het voltallige                -team wenst u gezellige

 en veilige feestdagen toe en een schitterend
2021!
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