Nieuw Menu Traiteur La Couronne
Wij hebben voor de komende weken weer een geheel nieuw
menu samengesteld, vol met heerlijke gerechten en dagelijkse kost.
En als extra hebben we een leuke spaaractie bedacht! Na 10 afgenomen maaltijden ontvang je de 11e
gratis van ons! Bij bestelling van je 1e maaltijd ontvang je van ons een spaarkaart.
De volgende gerechten zijn warm bij ons te bestellen op dinsdag, woensdag en donderdag.

Winterse gerechten
* Stamppot van andijvie met walnoten en
een lekkere sappige gehaktbal.
* Zuurkoolschotel met gehakt&ananas en een
smeuïge ouderwetse puree.
* Witlof uit de oven met beenham en een volle
kaassaus & opgespoten aardappelpuree.
Prijs per gerecht 10;

Prijs per gerecht 17,50
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* Indiase curry madras met sappig filet van
kippendijen en gemarineerde aubergine.
* Beef rendang met een verfrissende salade van
komkommer&yoghurt.
* Zoet/zure babi-pangang met atjar en kroepoek.
Al deze gerechten worden geserveerd met wilde rijst.
Prijs per gerecht 12,50

Soepen
* Rijkelijk gevulde erwtensoep.
* Volle groentesoep met balletjes.
* Oosterse kippensoep met taugé.

Support your local

Al onze soepen zitten verpakt per liter, wat
genoeg is voor 2 ruime koppen.
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Op zondagen serveren wij onze befaamde sparerib menu en verkopen wij ook frietjes met
stoofvlees, pulled pork en enkele snacks, waaronder onze huisbereide Couradel!
Sparerib menu: een hele sparerib, 2 soorten sausjes, slaatje en frietjes.
Grote friet met onze bekende runderstoverij.
Grote friet met smeuïge pulled pork van langzaam gegaard varkensvlees.
Snacks:kroket,frikandel,mexicano,kaaskroket en onze eigen ontwikkelde Couradel!!.
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Prijs per liter 6;
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Oosterse gerechten

Wild gerecht
* Stoofpotje van hert&everzwijn met huisbereide
stoofpeertjes en pommes du chesse.
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prijs per menu 17,50
prijs per frietje 7;
prijs per frietje 7;
prijs vanaf
1,75

Bestellen kan elke dag tot 12 uur via 0649933414 of traiteurlacouronne@gmail.com
Afhalen van de maaltijden bij onze Foodtruck tussen 17.00 en 19.00 uur.
Voor ouderen of hulpbehoevenden bieden wij evt. de service om thuis te bezorgen.
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