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Gelieve alle producten minstens 
drie dagen op voorhand te 
bestellen.

Alle producten uit deze folder  
kunnen online besteld worden op 
www.culis.be

Bestel online:
www.culis.be



Maak gebruik van onze gratis parking
achteraan de winkel en haal uw bestelde
goederen in alle comfort af. 

Parking bereikbaar via Vestenstraat.

openingsuren:

maandag gesloten

dinsdag 8u30 - 18u30

woensdag 8u30 - 18u30

donderdag 8u30 - 18u30

vrijdag 8u30 - 18u30

zaterdag 8u30 - 18u00

zondag 8u30 - 12u30

16u - 19u

Culi’s
Heldenlaan 11 
9620 ZotTegem
T 09 367 94 86

info@culis.be 
www.culis.be



aperitiefbordenaperitiefborden
vanaf 4 personenvanaf 4 personen

Tapasschotel   9,00€ pp                                                                                 
Olijvenmix – korianderballetjes – Bocconcini mini salami
saucisson de Savoie - Tête de Moine - peperham
Frontieren brokkelkaas - Orval kaasspiesje

Tapasschotel  Culi’s 10,00€ pp       
Onze selectie van de beste tapas - Parma Slega - coppa 
met venkel - mini involtini - olijven mix - Frontieren kaas
guacamole grissini - mini geitenkaasje met spek

Italiaanse aperitiefschotel  9,00€ pp
Mix van italiaanse charcuterie en fijne kazen - olijven
Vitello Tonnato - meli melo van kerstomaatjes - Bocconcini
Italiaanse peperkaas - Saltufo salami - peperham 



aperitiefschotel ‘TerRoir’ 8,00€ pp
Kop Belgasconne – Polderlanderham – mini salami
Frontieren kaas - Brandnetel kaas - Orval kaasspiesjes
wildpastei

aperitiefschotel seafood   9,00€ pp
Toast met gerookte zalm – Haringhapjes –  heilbotfilet
gerookt -Honingtomaat garnaal – brochetje scampi - ansjovis

Veggieschotel    7,00€ pp

Hummus – focaccia - olijven – avocadocrème - rode bietensla 
rauwe groentjes met yoghurtsaus - dipje met artisjok
en gegrilde groenten

apero groentensnack  7,00€ pp
Selder - wortel - kerstomaten - bloemkolen - komkommer
radijzen - dipsaus



belegde broodjes & wRapsbelegde broodjes & wRaps
vanaf 4 personenvanaf 4 personen

Mini pistolets

Klassiek 1,90€/st
preparee - krabsla - tonijnsla - kipsla - kaas - hesp

Culi’s 2,50€/st
carpaccio van rund - mozzarella/tomaat - vitello tonnato
Brie de Meaux - Parmaham - gerookte zalm - garnaalsla

Mini sandwiches

Klassiek 1,90€/s
preparee - krabsla - tonijnsla - kipsla - kaas - hesp

Culi’s 2,50€/st
carpaccio van rund - mozzarella/tomaat - vitello tonnato
Brie de Meaux - Parmaham - gerookte zalm - garnaalsla

TIP: Voorzie 4 tot 5 broodjes per persoon

De versies ‘klassiek’ en ‘Culi’s’ kunnen ook
gecombineerd worden. Bvb indien je 20 broodjes
wil, kan je 10 klassieke en 10 Culi’s bestellen.

Je kan ook een combinatie nemen van pistolet, 
sandwich, stokbrood of wraps.



HooFDgERECHTENHooFDgERECHTEN
vanaf 1 persoonvanaf 1 persoon

stokbrood
kleine stukjes artisanaal stokbrood belegd

Klassiek 1,70€/s
preparee - krabsla - tonijnsla - kipsla - kaas - hesp

Culi’s 2,30€/st
carpaccio van rund - mozzarella/tomaat - vitello tonnato
Brie de Meaux - Parmaham - gerookte zalm - garnaalsla

Mini wRaps
Klassiek 1,70€/s
preparee - krabsla - tonijnsla - kipsla - kaas - hesp

Culi’s 2,30€/st
carpaccio van rund - mozzarella/tomaat - vitello tonnato
Brie de Meaux - Parmaham - gerookte zalm - garnaalsla



warme gerechten - food to sharewarme gerechten - food to share
vanaf 4 personenvanaf 4 personen

pasta

Tagliatelle met prei en pancetta 10,00€ pp

Penne met tonijn, courgette, kaassaus 12,50€ pp

Macaroni met spinazie en spek 10,00€ pp

Orecchiete met ovegebakken kip,
       champignons en roomsaus

11,00€ pp

Linguini met inktvis, tomaat en look 14,00€ pp

Lasagne met gegrilde groenten 10,00€ pp

vleEs & gevogelte

Gevulde balletjes met mozzarella
      in tomatensaus en rijst

11,00€ pp

Chili con carne 11,00€ pp

Stoofpotje van kip met Geuze bier 14,00€ pp

Bloemkoolgratin met gehakt en puree 11,00€ pp

Kalfsvlees alla Milanese 19,00€ pp

vis

Groene risotto met krokante zalm 14,00€ pp



sTooFpoTJEs - soEpENsTooFpoTJEs - soEpEN
per gewicht - enkel op te warmenper gewicht - enkel op te warmen

bufFetTenbufFetTen
vanaf 4 personenvanaf 4 personen

Klassiek bufFet 29,00€ pp

Rosbief - gekookte ham - gekookte zalm - tomaat garnaal
meloen met hesp - ham met asperges - sausjes 
brood inbegrepen

italiaans bufFet 32,00€ pp
Selectie van Italiaanse specialiteiten: hesp - kaas - charcute-
rie - gergrilde aubergines - tagliata van rundsvlees 
vitello tonnato - tomaat carpaccio - mozzarella - brood

culi’s bufFet 35,00€ pp

Gerookte zalm - gekookte zalm - tomaat garnaal
pasta scampi - rundscarpaccio - koude groenten 
aardappelsla - sausjes - brood inbegrepen



FEesTsCHoTELsFEesTsCHoTELs
vanaf 4 personenvanaf 4 personen

VleEsschotels

Schotel ‘Terroir’   15,00€ pp
Rillette – Gekookte ham Duke of Berkshire - frikandon
Belgasconne – paté Belgasconne - Culi’s spek – Orval kaas  
kaas Pas de Rouge – vleessla
Artisanaal stokbrood

Italiaanse schotel 15,00€ pp
Buffelmozzarella met tomaat – Italiaanse salami 
kaas Talleggio – Pecorino - Rundscarpaccio 
paté zongedroogde tomaten – pasta pesto
Artisanaal stokbrood

Charcuterieschotel   14,50€ pp
7 verschillende soorten charcuterie – sauzen – opgelegde 
ajuintjes - augurken



Visschotels

Klassieke fruits de mer     29,00€ pp
Ongepelde garnalen – kreukels – oesters – krab – langoustines 
palourdes – mosselen (seizoen) - sausjes

Culi’s fruits de mer   49,00€ pp
Onze versie van de fruits de mer met enkel topproducten:
Ongepelde garnalen – kreukels – oesters – krab – langoustines 
gamba – kreeft - sausjes

Noorse schotel    17,00€ pp
Gerookte zalm – gerookte heilbot – gerookte rivierpaling 
gerookte forel – gerookte makreel - gerookte tonijn - sausjes

Zalmschotel met tomaat garnaal  19,50€ pp
Gekookte zalm – tomaat garnaal - garnituur en sausjes

Kreeftenschotel   22,00€pp
Halve kreeft belle vue (koud) – garnituur en sausjes



KaassCHoTELsKaassCHoTELs
vanaf 2 personen - brood niet inbegrepenvanaf 2 personen - brood niet inbegrepen

gegarneErde kaasschotels
hoofdgerecht
Minimum 300g per persoon
Gegarneerd met fruit, noten en gedroogde vruchten
Geschikt als hoofdmaal

Kaasschotel zacht      15,00€ pp
Zachte kazen (van smaak) en geen schimmelkazen

Kaasschotel pittig      15,00€ pp
Zachte kazen aangevuld met pittige kazen

Kaasschotel België      15,00€ pp
Enkel Belgische kazen

Kaasschotel culi’s     18,00€ pp
Onze selectie van enkel top kazen

RacletTe schotels

Raclette schotel 15,00€ pp
Minimum 300gr per persoon - 3 verschillende soorten kaas
Rauwe peperham - Alpenspeck - houthakkersspek - garnituur



Kaasschotels zonder garnituur
DEssERT
Minimum 150g per persoon - zonder garnituur
Eerder geschikt als dessert

Kaasschotel zacht      7,00€ pp
Zachte kazen (van smaak) en geen schimmel-
kazen

Kaasschotel pittig      7,00€ pp
Zachte kazen aangevuld met pittige kazen

Kaasschotel België      7,00€ pp
Enkel Belgische kazen

Kaasschotel culi’s     9,00€ pp
Onze selectie van enkel de beste kazen

Brood kan bijbesteld worden. Een 
greep uit ons broodassortiment 
geschikt voor kaasschotels:

• artisanaal stokbrood
• wit stokbrood
• bruin stokbrood
• padoum
• noten -rozijn brood
• kransje wit



gouRMET EN FoNDuEgouRMET EN FoNDuE
vanaf 4 personenvanaf 4 personen

gourmet

Gourmet     14,00€ pp
300g per persoon
Biefstuk - varkenshaasje met spek - rundsbrochetje
chipolata - rundshamburger - varkenshamburger - spek

Gourmet Culi’s   17,00€ pp
300g per persoon
Lamskotelet - kalfslapje - biefstuk - rundsbrochetje
kippenfilet Landes - rundshamburger - varkenshaasje met spek 
- kwarteleitje - beukenzwam als garnituur

Gourmet junior   7,00€ pp
voor kinderen - 150g per persoon
gehaktballetjes - hamburgertjes - worstjes - kippenfilet

Wij werken enkel met kwaliteitsvlees uit België

Rundsvlees Belgisch wit-blauw van topkwaliteit

Varkensvlees The Duke of Berkshire
Authentiek ras gekweekt in België

                       Varkensvlees Brasvar
            Gekweekt in Oost-Vlaanderen en 
            onklopbaar voor smaak en textuur



Fondue 

Fondue rund 16,00€pp
350g per persoon - enkel rundsvlees

Fondue gemengd 14,00€pp
350g per persoon - rundsvlees, varkensvlees en kip

Fondue junior 7,00€pp
150g per persoon - voor kinderen - rund- en varkensvlees

Chinese fondue 16,00€pp
350g per persoon - dun gesneden rundsvlees
Bij Chinese fondue wordt groentenbouillon gebruikt ipv
de gebruikelijke fondue-olie



Ook wij dragen ons steentje bij.
Culi’s gebruikt 100% hernieuwbare energie.

Culi’s
Heldenlaan 11 

9620 ZotTegem
T 09 367 94 86

info@culis.be 
www.culis.be

openingsuren:

maandag gesloten

dinsdag 8u30 - 18u30

woensdag 8u30 - 18u30

donderdag 8u30 - 18u30

vrijdag 8u30 - 18u30

zaterdag 8u30 - 18u00

zondag 8u30 - 12u30

16u - 19u


