
Je kan je bestellingen doorgeven via email, 
reservatiedumon@telenet.be

Vermeld volgende gegevens: naam, adres, 
telefoonnummer, aantal personen, 

juiste benaming gerechten, datum en tijdstip.

Gelieve min. 3 werkdagen op voorhand te bestellen.

Afhalen traiteurgerechten is mogelijk op:

Kerstmis
Zaterdag 24 dec tussen 15u - 17u
Zondag 25 dec tussen 10u - 11u30

Oudjaar 
Zaterdag 31 dec tussen 15u - 17u

Zondag 1 januari tussen 10u - 11u30

—
Wij garanderen u een uiterste kwaliteit.

Prijzen incl. b.t.w. en per persoon.
Er wordt ook altijd een kleine waarborg 

aangerekend voor de schotels.

TRAITEURLIJST

Vier gezellig thuis
met onze 

feestelijke afhaalgerechten

www.dumon.be
016 23 07 34 

reservatiedumon@telenet.be

Proef onze heerlijke coctails - moctails 
en exclusieve selectie van de wijnkaart

—

APERITIEF
Mieke’s Favorite  € 9,00
(gin – wild or sweet)

Cocktail dark n stormy  € 7,00 
(rum-limoen-gember)

Mango passievrucht limonade  € 5,00
(0% alcohol)

Champagne Stéphane Brice, Bouzy  € 25,00

Espumante  € 20,00

—

WITTE WIJN
Maria Cristina reserva 2020  € 13,85
Maria Cristina grande reserva 2020  € 19,35

—

RODE WIJN
Maria Cristina reserva 2017  € 13,85 
Maria Cristina grande reserva 2016  € 27,80

1 FLES GRATIS 
bij aankoop van 11 fl essen Maria Cristina 

Je kan nu ook terecht in onze 
Wine Gallery voor de aankoop 
van diverse kwaliteitswijnen, 
waaronder onze eigen 
Maria Cristina.

TIP



KREEFTEN EN OESTERS

Kreeften en oesters kunnen steeds  
“à volonté” bijgeleverd worden.

Oesters worden op het moment zelf  
open gedaan.

—

FEESTMENU 
€ 47,00 pp.

Tomaat garnaal -  zeevruchtenschelp  
gerookte zalm en heilbot -  gekookte zalm   
langoustines -  rivierkreeftjes – visterinne  
scampi -  gebraad -  parmaham/meloen   

gebakken kippenboutje -  opgevulde eitjes

Assortiment groentjes (wortelen, tomaten, 
seldersla, koude aardappelsla, bloemkool, 
brocoli, komkommer) en sausjes (coctail, 

tartare, mayonaise)

—

LUXE BUFFET MET KREEFT 
€ 59,00 pp.

½ kreeft -  gamba -  langoustines   
reuzescampi -  rivierkreeftjes    

garnalen royale -  tomaat garnaal    
gerookte zalm en heilbot -  gekookte zalm   

zeevruchtenschelp -  visbavarois

Assortiment groentjes (wortelen, couscous, 
tomaten, seldersla, koude aardappelsla, 

bloemkool, komkommer) en sausjes (coctail, 
tartare, mayonaise)

TRAITEURLIJST

VOORGERECHTEN
Koude voorgerechten

Huisgerookte zalm   € 14,00 pp  
met mierikswortel en garnituren

Oester assortiment   € 14,00 pp   
uit Zeeland (6 st) met frambozenvinaigrette 

½ kreeft ‘belle vue’  
met verse huisgemaakte whiskeysaus 
en gemengde sla    € 22,00 pp

Warme voorgerechten

Gegratineerde oesters   € 19,00 pp     
“fine champagne”

Tongfilet met kreeftensaus en   € 19,00 pp     
staartjes van rivierkreeftjes

Sint Jacobsschelp   € 15,00 pp     
met Noordzeegarnaal  
en een witte wijnsausje

—

SOEPEN
Bisque van kreeft   € 19,00/L  
met een scheutje cognac

Oostendse vissoep   € 18,00/L

—

HOOFDGERECHTEN 
VIS & VLEES

Noordzee tongfilet   € 29,00 pp  
op Normandische wijze met  
geplette aardappelen

De authentieke   € 25,00 pp  
visserbouillabaisse met rouille  
en croutons

Lamsfilet met gebraiseerde   € 25,00 pp  
witlof, boontjes en spekjes,  
bloemkool kaas en aardappelgratin  
sausje van graanmosterd.  

1/1 kreeft belle vue    € 49,00 pp 
met assortiment groentjes en  
koude aardappeltjes

1/1 kreeft in eigen jus   € 49,00 pp  
met groentjes en gekookte aardappel

TRAITEURLIJST

Ontdek de wijnen van ons 
wijndomein Maria Christina

NU  11 + 1 GRATIS


