Traiteurfolder winter

2022/2023

Gelieve alle producten minstens
drie dagen op voorhand te
bestellen.
Alle producten uit deze folder
kunnen online besteld worden op
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.

Bestel online:
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

Culi’s
Heldenlaan 11
9620 Zottegem
T 09 367 94 86
info@culis.be
www.culis.be

Aperitiefborden
vanaf 4 personen

Tapasschotel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gedroogde rauwe ham
olijvenmix
korianderballetjes
pikante mayo
tête de moine
manchego kaas
saltufo salami
gekookte kwarteleitjes
mozzarella spiesjes
ansjovis
grissini
tapenade

12,00€ pp

Aperitiefschotel ‘Terroir’

10,00€ pp

ITALIAANSE Aperitiefschotel

12,00€ pp

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rauwe ham
seizoenpastei
mini salami
boerenworst
boerenkop
zwarte & witte pens
Orval kaas
belegen kaas
grill worst

vitello tonnato
bruschetta tomaat
tomaat mozzarella
gorgonzola dolce
saltufo salami
italiaanse peperham
olijvenmix
zongedroogde tomaten
grissini
tapenade

belegde broodjes & WRAPs
minimum 5 stuks per soort

Mini WRAPS

2,30€/st

Assortiment kleine wraps met beleg zoals hieronder

gerookte zalm - sla - tomaat - komkommer
rauwe ham - mozzarella - pijnboompitten
Geitenkaas - honing - pijnboompitten -rucola
Kruidenkaas - gekookte ham - tomaat -sla
kip - avocado - ijsbergsla - tomaat
veggie: hummus en groenten

Voorzie 5 tot 6 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.
Aangezien de broodjes de dag zelf worden gemaakt, gelieve
er rekening mee te houden dat deze niet voor 10U
kunnen afgehaald worden. Voor grotere bestellingen zelfs
11U.

Verrassingsbrood
Assortiment van kleine belegde broodjes
Keuze uit klassiek beleg of het meer verfijnde Culi’s
beleg

Klassiek 1,90€/stuk
Beleg:

preparee
krabsla
kipsla
kaas
hesp met vleessla
beenhouwerssla
kip curry

Culi’s

2,50€/stuk

Beleg:

carpaccio van rund
mozzarella/tomaat
tonijnsla
Kasslerrib
gegrilde kip
Brie de Meaux
Parmaham
gerookte zalm
garnaalsla

buffetten
vanaf 8 personen

winterbuffet
•
•
•
•
•
•
•

oesters creuses
bouillabaise met gamba
stoofpotje van wild of varkenswangen
assortiment fijne vleeswaren
mont d’or kaas met dip groentjes
linzensalade met feta
assortiment brood

Kinder buffet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

35,00€ pp

gebakken gehaktballetjes
gebakken kippenboutjes
gevulde eitjes
apero salami
kipspiesjes zoetzure saus
knackworstjes
blokjes jonge kaas
nacho cheese en chavroux kaas
fruitsla

18,00€ pp

italiaans buffet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

34,00€ pp

antipasti
rundscarpaccio
vitello tonnato
tagliata van rundsvlees
tomaat mozzarella
parmaham en meloen
pasta met gegrilde groenten
pasta pesto
saltufo salami
gekookte italiaanse ham
gemengde groentjes
assortiment brood

Al onze buffetten worden de dag zelf vers bereid door
ons keukenteam.
Hou er dan ook rekening mee dat bufetten pas vanaf
11u ten vroegste kunnen afgehaald worden.

culi’s buffet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gekookte zalm
gerookte zalm
gamba’s
pasta scampi
rundscarpaccio
rauwe ham met meloen
gekookte ham - asperges
gebakken varkensgebraad en rosbief
aardappelsla
gemengde sla
assortiment brood

36,00€ pp

FEESTSCHOTELS
vanaf 4 personen

Vleesschotels
Schotel ‘Terroir’

16,00€ pp

gekookte ham Duke of Berkshire - rillette Duke of Berkshire
huisgemaakte droge worst - culi’s spek - huisgemaakte
fricandon - boerenpastei Belgasconne - bloedworst
gedroogde Belgische ham - kaas ‘pas de rouge’

Italiaanse schotel

16,00€ pp

rundscarpaccio - mortadella - salade caprese - parmaham
met meloen - pasta pesto - vitello tonnato - italiaanse
salami - olijven - zongedroogde tomaten - talleggio kaas
tapenades - broodstengels

Charcuterieschotel

16,00€ pp

Rauwe ham - gekookte ham - gebakken rosbief - varkensgebraad - salami - grillworst - preparee - bereid gehakt
huisgemaakte fricandon - garnituur - paté
assortiment brood

Visschotels
Klassieke fruits de mer

35,00€ pp

Ongepelde garnalen – kreukels – oesters – krabbenpoten
langoustines - wulken – gamba - mosselen (seizoen) - sausjes

Culi’s fruits de mer

55,00€ pp

Onze versie van de fruits de mer met enkel topproducten:
Ongepelde garnalen – kreukels – oesters – krabbenpoten
langoustines - gamba – kreeft - mosselen (seizoen)
wulken - sausjes

Noorse schotel

17,00€ pp

Gerookte zalm – gerookte heilbot – gerookte rivierpaling
gerookte forel – gerookte makreel - gerookte tonijn
gerookte sardientjes - sausjes

Zalmschotel met tomaat garnaal

19,50€ pp

Gekookte zalm – tomaat garnaal - garnituur en sausjes

Kreeftenschotel
Halve kreeft belle vue (koud) – garnituur en sausjes

29,00€pp

KAASSCHOTELS
vanaf 2 personen - brood niet inbegrepen

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

Klassieke kaasschotel

17,50€ pp

assortiment kazen uit verschillende landen (Belgïe, Frankrijk,
Italïe, Spanje, Nederland), gegarnierd met vers fruit, noten,
gedroogde noten, dadels en vijgen

Kaasschotel Culi’s

19,50€ pp

Onze selectie van topkazen (oa kazen van kaasmeester
Van Tricht), eveneens gegarnierd met vers fruit, noten,
dadels en vijgen

Raclette schotels
Raclette schotel

17,00€ pp

Minimum 300gr per persoon - verschillende soorten kaas
Rauwe peperham - Alpenspeck - houthakkersspek - garnituur

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

Klassieke kaasschotel

9,00€ pp

assortiment kazen uit verschillende landen
(Belgïe, Frankrijk, Italïe, Spanje, Nederland),
gegarnierd met vers fruit, noten, gedroogde
noten, dadels en vijgen

Kaasschotel Culi’s

9,00€ pp

Onze selectie van topkazen (oa kazen van
kaasmeester Van Tricht), eveneens gegarneerd
met vers fruit, noten,dadels en vijgen

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 & fondue
vanaf 4 personen

Gourmet

15,00€ pp

300g - 350g per persoon
Beefsteak - rundsbrochetje - spek - kalfslapje
gemarineerde kipfilet - varkenshaasje met Boursin en spek
rundshamburger - varkensburger - chipolata -kwarteleitje

Gourmet kids

7,00€ pp

150g - 175g per persoon
chipolata - rundshamburger - varkenshamburger
kipfilet - grillworst - rundsbrochetje - gehaktballetjes

Stone grill
300g - 350g per persoon
Lamskotelet - hamburger - chipolata - beefsteak
varkenskoteletje - kalfslapje - brochetje - sauzen

15,00€ pp

Fondue
Fondue rund

16,00€pp

350g per persoon - enkel rundsvlees

Fondue gemengd

14,00€pp

350g per persoon - rundsvlees, varkensvlees en kip

Fondue kids

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

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

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

