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AFHAALMENU 

Beste klanten,  

Door de Corona-maatregelen zijn wij genoodzaakt om restaurant ‘Katelijne’ voor onbepaalde 

tijd te sluiten. Daarom staan wij nu paraat om jullie te voorzien van een heerlijk afhaalmenu. 

U kan kiezen uit verschillende voor- en hoofdgerechten alsook desserts. Dit alles kan 

aangevuld worden met aangepaste wijnen. 

U kan elke dag tot 14u bestellen voor dezelfde dag. En u heeft de keuze uw bestelling zelf te 

komen afhalen in het restaurant (tussen 17 en 18u) of het te laten leveren bij u thuis (tussen 

18 en 19u).  

Hopelijk tot snel,  

Een gemotiveerd ‘Katelijne’-team 

 

Voorgerechten 

  

Bisque van grijze garnalen 8,00 € 

Tomatenroomsoep 5,50 € 

Garnaal kroketjes 10,50 € 

Rundscarpaccio met truffelolie, rucola en parmezaanschilfers 11,00 € 

Gerookte Noorse zalm 12,00 € 

Scampi’s in een lookroomsausje (6 stuks) 12,50 € 

Cocktail van grijze garnaal 12,50 € 
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Hoofdgerechten 

Kinder Koninginnehapje 8,50 € 

Lasagne 11,50 € 

Koninginnenhapje met hoevekip en volle room 15,50 € 

Thai curry kip met kokosmelk 16,50 € 

Gemarineerde ribben 17,50 € 

Varkenshaasje met warme groenten en champignonsaus 17,50 € 

Gegrilde steak, frisse groenten en champignonroomsaus of bearnaise 18,50 € 

Scampi’s in lookroomsaus met tomaat (8 stuks) 20,50 € 

Paling in ’t groen 22.50€ 

Bouillabaisse 22.50€ 

Kabeljauwhaasje met spinaziepuree en tuinkruiden 21,50 € 

Stoofpotje van varkenswangetjes, Breydel spek zilver-ui en kroketjes 21,50 € 

Gebraden suprême van parelhoen, dragonsaus en rösti 22,50 € 

Asperges op Vlaamse wijze 25.50€ 

Lamsfilet, marktgroentjes en een honing-tijmsaus 23,50 € 
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Dessert 

Crème brûlée 5,50 € 

Tiramisu 6,50 € 

   

Aangepaste wijnen 

Wij zorgen voor aangepaste wijnen voor 16,50 € pp. 

 

U kan bestellen via info@restaurantkatelijne.be, per SMS of telefoon naar 0484/73.27.31, 

of via het nummer 015/31.53.40. 

Bestelling tot 14 u voor levering/afhaling dezelfde dag. 

Ophalen tussen 17 u en 18 u, thuisleveringen van 18 tot 19 u. 


