
Bestellijst voor de feestdagen 

Ga naar www.elckerlijc.be/lecker  

Bestellen voor Kerst kan tem 20/12,  16u 

Afhalen op 24/12 van 14u tot 16u30 

Bestellen voor Oudejaar kan tem 27/12, 16u  

Afhalen op 31/12 van 14u tot 16u30 

Bestellingen voor 25/12 kunnen op 24/12 afgehaald worden 

Bestellingen voor 01/01 kunnen op 31/12 afgehaald worden 

 

 

To share    

Tapasbordje  huisbereide vleeswaren €15/2p 

Zeeuwse creuzen (geopend)  €2,5/st 

Zeeuwse creuzen (geopend)  met vinaigrette (warm) €3/st 

Gegrild buikspek met honingmosterdsausje €10 

Ganzenlever met notenbrood en confituur  €16 

Mergpijpje  met kruidenkorst en brood €5 

Gegrilde ribbetjes   €13 

   

Voorgerechten    

Huisgerookte zalm  met sjalot, peterselie en tomaat €14 

Rundscarpaccio van Rubia Gallega   met parmezaan, truffelmayo en 

notenslaatje 

€16 

½ Kreeft, gegrild boven vuurkruiden   met kruidenboter en notenslaatje €24 

Terrine van ganzenlever  met notenbrood en confituur €18 

Garnaalkroketten (2st, nog te frituren)  met citroen en gefrituurde peterselie €9 

Kaaskroketten (2st, nog te frituren)   met citroen en gefrituurde peterselie €6 

Tafelbroodjes  nog kort af te bakken  €2/4st 

Kingkrab, gegrild boven vuurkruiden met kruidenboter en notenslaatje  €46,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Hoofdgerechten    

Gegrilde fazant   met wintergroentjes, appeltje met 

veenbessen en kroketjes 

€23 

Volledige Kreeft   

 

Kingkrab 

gegrild boven vuurkruiden met 

kruidenboter en rijst met groentjes  

gegrild boven vuurkruiden met 

kruidenboter en rijst met groentjes  

€48 

 

€66,5 

Stoofpotje van hert   met boschampignons en kroketjes €22 

Scampi in oosterse saus   met Griekse pasta €22 

Gegrilde pluma van ibericovarken   met gegrilde groentjes en aardappelen €23 

Vispapillot   met fijne groentjes en patatjes €22 

Cote a l’os wit blauw (al gegrild boven 

vuurkruiden)  

met tomatenslaatje, aardappel in de schil 

en pepersaus 

€27/p, te bestellen 

per 2p 

Cote a l’os wit blauw (Vers vlees, NOG 

ZELF TE BAKKEN)  

met tomatenslaatje, aardappel in de schil 

en pepersaus 

€23/p, te bestellen 

per 2p 

Assortiment gerijpt vlees (Gegrild 

boven wijnvatsnippers) 

Sashi en Simmenthaler , met gegrilde 

groentjes en aardappel in de schil 

€46/p, te bestellen 

per 2p 

Assortiment gerijpt vlees (Vers vlees, 

NOG ZELF TE BAKKEN)  

Sashi en Simmenthaler , met gegrilde 

groentjes en aardappel in de schil 

€40/p, te bestellen 

per 2p 

Gegrilde groenteschotel  met aardappel €19 

   

Kindergerechten    

Gegrilde kipfilet  met appelmoes en kroketjes €10,5 

Gegrilde hamburger   met appelmoes en kroketjes €10 

Gegrilde ribbetjes   met appelmoes en kroketjes €14  

   

Dessert   

Not a classic Tiramisu Structuren van mascarpone, amaretto en 

koffie 

€10 

Chocolademoelleux  met chocoladegarnituur €8 

Kinderijsje van Missault kerstfiguurtje met vanille roomijs en 

frambozencoulis 

€3,5 

Framboise, Kerstbuche van Missault met vanille roomijs, frambozensorbet en 

frambozencoulis 

€24/ 6 p  

Apfelstrudel, kerstbuche van Missault met Tarte tatin roomijs, stukjes appel, 

vanille roomijs en slagroom 

€24/ 6 p  

   

Extra   

Rijst met groentjes   €5/500gr 

Aardappelkroketten  €4,5/10st 

Assortiment gegrilde groenten  €8/500gr 

Appeltje met veenbessen  €6/6st 

Verse mayonaise   €2/potje 

Peperroomsaus  €6,5/0,5l 



 


