
2022 - 2023

Feestgerechten



Kerst Oudejaar
 

Huisgemaakte gegratineerde schelp met St-Jacobsnootjes, romig sausje van 
Chardonnaywijn en Zeebrugse gri jze garnalen

of
Foie gras met peperkoek uienconfijt , vi jgen en

brioche broodje (+€5,00)
z

Roomsoep “Agnes Sorel”
z

Fazantfi let  “Fine champagne” met wintergarnituur, peertje in de rode wijn, 
veenbessen en knolselderpuree

of
Grietf i let  gegrild, met gestoofd grondwitloof, Zeebrugse gri jze garnalen, 

Champagnemousseline en boterpuree
z

Kerstdessert  “Huis Avalanche”

z

€50,00

Halve gegrilde kreeft  met gesmolten kruidenboter
(+€5,00)

of
Pasteit je met kalfszwezeriken, foie gras en Morieljes, op een bedje van 

Waldorf-salade
z

Romige boschampignonsoep
z

Hertenkalff i let  met wildsaus, geglaceerde appel met veenbessen, 
wintergroentjes en Gratin dauphinois met truffel

of
Noors kabeljauwhaasje op vel  gebakken, f i jne groene asperges, Kreeftensaus 

en kruidenpuree
z

Feestdessert  “Huis Avalanche”

z

€55,00



Aperitiefhapjes koud
Glaasje - €2,95
Zeebrugse garnalen en whiskey-cocktailsaus
Mousse van Foie gras, Renet en peperkoek
Mousse van gerookte zalm, dillecrème en zalmtartaar
Mousse van geitenkaas en paprika met tomatenconfijt
Zuiderse tomatenconfijt met pesto
Kruidenmousse met Dille en zalm
Kikkererwten met munt en Tandoori
Tzatziki met Guacamole

Assortiment van 12 aperitiefglaasjes - €32,00

Koude hapjes - €2,95
Mini krieltje met zure room en zalmkaviaar
Foie gras ‘Florentine’ met vijgenchutney
Tataki van Noorse zalm en wasabi
Zeewier cracker met geitenkaas
Tartaar van zalm met avocado

Assortiment van 12 koude hapjes - €32,00

Luxe hapjes - €3,80
Gegratineerde oester, ‘Fine champagne’
Mini lolly met Foie gras en choclade
Glaasje met Parmentier van eend

Assortiment van 6 stuks luxe hapjes - €20,50

Aperitiefhapjes warm
Hapje - €1,95

Mini  cheeseburger
Mini rösti burger

Mini worstenbroodje 
Mini pizza

Assortiment van 8 Fast food hapjes - €14,00

Zeevruchten delicatessen - €2,25
Mini St-Jacobsnootje met tuinkruiden

Mini St-Jacobsnootje op Bretoense wijze
Gevuld Venusschelpje

Mossel gevuld op Provençaalse wijze

Assortiment van 8 stuks zeevruchten delicatessen - €16,00

Mini-bouchée - €1,85
Kaas-ham

Kruidenkaas met gerookte zalm
Bolognaise
Vol-au-vent

Grijze garnaal

Assortiment van 20 bladerdeeghapjes - €33,00

Mini-quiches - €2,10
Groene asperge, eendenmagret met eekhoorntjesbrood, 

Roodbaars met groene peper, Foie gras met vijgen,
St-Jacobsnootje met pesto 

Assortiment van 10 mini-quiches - €18,50



Koude voorgerechten
Huisgemaakte Gravad Lax met honing-mosterddressing - €14,00
Handgesneden gerookte zalm met gesnipperde ui - €18,00
Cocktail van Zeebrugse grijze garnalen - €18,50
Kreeft “Belle Vue” met cocktailsaus, garnie - €28,50/€52,00

Warme voorgerechten
Huisgemaakte kaaskroketjes (2st) met garnituur - €7,50
Huisgemaakte garnaalkroketjes (2st) met garnituur - €12,00
Gegratineerde visschelp met fijne groentjes - €12,00
Gegratineerde St-Jacquesschelp met grijze garnalen - €15,00

Alle Voorgerechten worden voorzien van een vers gebakken broodje.

Soepen
Aspergeroomsoep met verse aspergepunten - €9,00/liter
Vissoep “Maison Rosae” - €10,00/liter
Kreeftenbisque geparfumeerd met Armagnac - €15,00/liter

Alle soepen worden voorzien van een vers gebakken broodje.

Voorgerechten



Vleesbereidingen

Koninginnehapje van hoevekip afgewerkt met Zeebrugse garnalen en amandelkroketjes - €18,00
Varkenswangetjes “Brasvar” in zwarte peperroomsaus met wintergroentjes en Gratin dauphinois - €18,00
Kalkoenfilet in wildsaus met veenbessen en sinaas, wintergroentjes en Gratin dauphinois - €21,00
Parelhoenfilet met muscatdruifjes, wintergroentjes en Gratin dauphinois - €21,00

Wildbereidingen

Wildstoofpotje van jong everzwijn, appeltje gevuld met veenbessen en puree van knolselder - €19,50
Hert op Franse wijze met spekjes en champignons, gebraiseerd witloof en knolselderpuree -  €19,50
Stoofpotje van Iers lam met fijne groentjes, peertje in de rode wijn en Gratin dauphinois -  €19,50
Hazenrugfilet “Harlekijn” met appeltje gevuld met veenbessen en puree van knolselder - €25,00

Visbereidingen

Bladerdeegpasteitje van Noordzeevis met Zeebrugse garnalen en Pommes duchesse - €18,00
Tongrolletjes op Normandische wijze, rijkelijk voorzien van grijze garnalen met pommes duchesse - €19,50
Zalmsuprème met jonge prei, Langoustine Mousselinesaus, Zeebrugse garnalen en Pommes duchesse - €24,00
Huisgemaakte paling in ‘t groen met Pommes duchesse - €25,00

Vlees en vis
Garnituren

Gratin dauphinois - €4,00/persoon
Pommes duchesse - €3,00/persoon
Knolselderpuree - €4,00/persoon
Amandelkroketten - €0,70/stuk - per 10 stuks
Appeltje gevuld met veenbessen - €2,00/stuk
Peertje in rode wijn - €2,00/stuk

Groentengarnituur - Winter - €7,00/portie
boontjes met spek, gebraisserd witloof, worteltjes en spruitjes 

Groentengarnituur - Deluxe  - €9,00/portie
boontjes met spek, gebraisseerd witloof, worteltjes en spruitjes,

 appeltje met veenbessen en peertje in rode wijn



“Rosae” - €26,50
Gevulde tomaat met Zeebrugse grijze garnalen
Zalm Belle-vue met garnituur
Huisgemaakte gemarineerde Schotse zalm “Gravad lax”
Parmaham met meloen
Coeur de Boeuftomaat met buffelmozzarella en basilicum
Assortiment met 3 verschillende smaakvolle soorten vlees

“Prestige”” - €50,00
Gevulde tomaat met Zeebrugse grijze garnalen
Zalm Belle-vue met garnituur
Huisgemaakte gemarineerde Schotse zalm “Gravad lax”
Parmaham met meloen
Coeur de Boeuftomaat met buffelmozzarella en basilicum
Assortiment met 3 verschillende smaakvolle soorten vlees
Vitello Tonnato
Langoustines
Gerookte Heilbot
+ Half babykreeftje

“Magna”” - €32,50
Gevulde tomaat met Zeebrugse grijze garnalen
Zalm Belle-vue met garnituur
Huisgemaakte gemarineerde Schotse zalm “Gravad lax”
Parmaham met meloen
Coeur de Boeuftomaat met buffelmozzarella en basilicum
Assortiment met 3 verschillende smaakvolle soorten vlees
+ Vitello Tonnato
+ Langoustines
+ Gerookte Heilbot

Alles geserveerd met koude aardappelen, fijn gesneden groenten, koude sauzen, broodjes

Koud buffet



Maison Rosae
uw traiteur in Wenduine
Een gedeelde passie, de liefde voor goed eten...

Met jaren ervaring in deze business bent u bij ons aan 
het juiste adres!
Mooie gerechten... lekkere, verse produkten...
op smaak gebracht met nieuwe inspiratie...
De beste ingrediënten voor een geslaagde maaltijd!

In de winkel kan je dagelijks koude buffetten, tapas-
schotels en aperitiefhapjes bestellen en afhalen. Sa-
men met ons kan u uw gasten verwennen met origineel 
gecombineerde hapjes en schotels.
Gedurende het jaar verzorgen wij uw brunch, BBQ of 
diner, zakelijk of particulier.
U kan altijd bij ons terecht voor vragen omtrent aanbod 
en organisatie.

Graag uw kerstmenu’s bestellen ten laatste op zondag 18 december.
Menu’s voor oudejaar kan u bestellen ten laatste op zondag 25 december.

Voor glaswerk en porselein zal een waarborg gerekend worden van €2,00/st,
zilveren en houten plateau’s €10,00, tapasplanken €15,00.
Dit dient cash betaald te worden.
Indien niet mogelijk zal dit niet cash teruggegeven worden bij het terugbrengen
maar ontvangt u een tegoedbon.

Er zal een voorschot gevraagd worden bij plaatsing van uw bestelling.

Bij afhaling geven wij u ook de bereidingswijze mee.
Wij nemen graag de tijd om uw bestelling samen door te nemen.
Heeft u een intolerantie of allergie dan helpen wij u graag met meer informatie.

Voor aangepaste openingsuren tijdens de feestdagen, kijk zeker op onze website
of hou onze facebookpagina in de gaten.

Gesloten op vrijdag 23 en 30 december!
Op zaterdag 24 december en 31 december open tot 16u,
zondag 25 december en 1 januari open tot 13u.

Bestellen





Maison Rosae bvba, De Smet de Naeyerlaan 3, 8420 Wenduine

+32 50 38 28 12, info@maisonrosae.be, www.maisonrosae.be

Open van dinsdag tot en met zaterdag van 8u30 tot 18u, op zondag van 8u30 tot 13u00
Gesloten op maandag


