
Menu Pata Negra  aan € 34

3 amuses

Filodeegje van kabeljauw, zalm en lengfilet      
brunoise wintergroente / saffraansausje / spinazie

Varkenshaasje Livar  

gevuld met boschampignon en tierenteynmosterd 

 tijmsausje / knolselder

Citroencrème
   citruscrumble / meringue / geconfijte citroen

Menu Gastro  aan € 45

3 amuses

Foie gras met portgelei         
sjalot-mangochutney / fijne garnituur en briochetoast         

Ovengebakken kabeljauw          
gelakt buikspek / portosausje / gekarameliseerd witloof

Filet hertenkalf met peterseliecrunch      

bourguignonsaus / butternutcrème

Citroencrème 
    citruscrumble / meringue / geconfijte citroen

Koude Hapjes lepelhapje 

 
Torentje van zachte geitenkaas  1,20
rode biet / polderaardappel / champignontapenade
 
Foie gras in ‘kermisglazuur’ met geroosterde nootjes  1,30
 
Noorse zalm in frisse marinade  1,20
venkel / bieslook / rammenas
 
Mousse van kabeljauw 1,20
crunch wasabi / cème ansjovis
 
Gelakte brabanderham 1,25
crème van Oud Brugge / wasabicrunch

 Warme Hapjes
  
Bitterbal van traag gegaarde ossenstaart    1,60
 
Filodeegje  scampi / thaise wok 1,60
 
Mini videetjes  20 stuks 11,00

 Voorgerechten
Kreeft ‘Belle Vue’ met krokant slaatje (koud)                    dagprijs
 
Foie gras (koud)   10,00
rode portgelei / sjalot-mangochutney / fijne garnituur & briochetoast
 
Gravad Lax Noorse zalm (koud)  9,00
aardappel/appel/zure room/sjalot/croutons 
 
Filodeegje van kabeljauw, zalm en lengfilet (warm) 9,00
brunoise wintergroente / saffraansausje / spinazie
 
Ovengebakken kabeljauw (warm) 10,00
gelakt buikspek / portosausje / gekarameliseerd witloof     Ook als hoofdgerecht à  19,50
 
Reuzengamba’s (warm) pittig lookbotersausje / lauwwarme couscous 11,00
 
Soepen  / liter 

Ossenstaart • nem van ossenstaart 6,50
Bisque van garnaal • armagnac 6,50
Consommé double gevogelte • tomaat & wintergroente / beukzwam 6,50

 Hoofdgerechten
Ballotine van fazant & boschampignon  16,50
dragonsausje / crème wortel & raz el hanout
 
Varkenshaasje Livar gevuld met champignon en tierentynmosterd    16,50
tijmsausje / knolselder
 
Filet van duif • banyul 17,00  
 
Filet hertenkalf met peterseliecrunch  20,00
bourguignonsaus / butternutcrème

Al onze gerechten worden vergezeld van een winterkransje gratin 

van aardappel of pommes bouchons of verse kroketjes 

 Dessert 
Citruscrème citruscrumble / meringue / geconfijte citroen  4,95

vanaf 6 stuks behalve bij menu en tijdens de feestdagen

hapjes : vanaf 6 stuks behalve bij menu

Al onze gerechten worden voorzien van Duchesseaardappeltjes,  

Dauphinoise aardappelen of kroketjes en een mooie wintergarnituur. 

Alles is goed voorbereid, je krijgt een handleiding mee bij afhaling van je menu.



•  Bestel tijdig
 Aangezien wij met dagverse producten werken,
 gelieve 4 dagen op voorhand te bestellen. 
  Bestellingen tijdens de eindejaarsperiode
  •  t.e.m. woe 20/12 voor kerstavond en kerstdag
  •  t.e.m. woe 27/12 voor oudejaar en nieuwjaarsdag
 
 Bestellingen in het jaar op woensdag voor het weekend

•  Op bestelling
 Foie-gras op gewicht, levende kreeften & oesters

Avelgemstraat 16

8550 Zwevegem

056 75 91 09

info@traiteurpatanegra.be

www.traiteurpatanegra.be

Kazen
Selectie uit een 80- tal geaffineerde kazen voor uw kaasplank. 
Uw kaasplank wordt voorzien van vers fruit, vijgen, dadels,  
gedroogde abrikozen, noten en rozijnen.

€ 12,50 per persoon als hoofdgerecht (4 broodjes p.p. incl.)

€ 14,00 met rozijnenbrood (noten / honing)

Buffetten  (vanaf 8 pers.)     prijs p.p.

Visbuffet  19,75

Gerookte zalm, gerookte heilbot, tomaat met garnalen, komkommertje
met krabsalade, gepocheerde zalm, perzik met tonijn, mousse van gerookte forel,
tongfileetjes ‘mimosa’, gestoomde scampi’s met aangepast groentenbuffet.

Vleesbuffet  16,95

Gebraden rosbief, ardeens gebraadje, kippenwit, romaham,  
parmaham met meloen, diverse pasteien, brabanderham met asperges,  
diverse salami’s met een aangepast groentenbuffet.

Visbuffet luxe  Visbuffet aangevuld met babykreeft in ‘schoonzicht’ dagprijs

Gemengd buffet  Het beste van vis en vlees  21,75

Gemengd buffet luxe  Gemengd buffet met babykreeft in ‘schoonzicht’ dagprijs

•  In onze winkel
 Groot assortiment tapa’s
 Spaanse en Italiaanse fijne vleeswaren
 Wijnen en champagnes

afhaling kerstavond en oudejaarsavond van 14u tot 18u

afhaling kerstdag en nieuwjaar van 9u tot 11u
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