
feestfolder kerst & nieuwjaar
eNKeL GeLDIG periode KeRST & NIeUWJaaR 2022-2023   23/12 - 01/01



Goed om weten:

• Deze feestfolder is enkel geldig tijdens de 
kerstvakantie - Kerst en Nieuwjaar

• We vragen alle producten uit deze        
folder minstens 3 dagen op voorhand te          
bestellen.

afhalen:

• Op Kerstavond en Oudjaar: van 15u tot 17u
• Op Kerst en Nieuwjaar 11u-12u, enkel via 

de achterkant (Vestenstraat) van de win-
kel.



openingsuren eindejaar:

Zat 24 dec 8u30 - 17u Zat 31 dec 8u30 - 17u

Zon 25 dec gesloten
afhalen 11u-12u Zon 1 jan gesloten

afhalen 11u-12u

Maa 26 dec 8u30 - 18u30 Maa 2 jan 8u30 - 18u30



kerstmenukerstmenu
vanaf 1 persoonvanaf 1 persoon

Mozzarella stick - gekonfijte tomaat
Crushi sushi

Gegratineerde oester
-

Bouillabaise met gamba’s
-

Tongrolletjes met fijne groenten
OF

Kalfstournedos met wintergroenten

keuze uit kroketten of gratin dauphinois
-

Jingle Bells
chocolademousse, mandarijn

49€
pp



NieuwjaarsmenuNieuwjaarsmenu
vanaf 1 persoonvanaf 1 persoon

Mozzarella stick - gekonfijte tomaat
Crushi sushi

Gegratineerde oester
-

Halve kreeft belle-vue tomaat basilicum
-

Zeebaars, spinaziestoemp en spekjes
OF

Hertekalffilet met poivroidesaus, wintergroenten 
en knolselderpuree

keuze uit kroketten of gratin dauphinois
-

French coffee
Capucinochocolade, mascarpone

59€
pp



aperitiefaperitief
vanaf 4 personenvanaf 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€
pp



aperitiefschotel ‘TerRoir’
• Rauwe ham
• seizoenpastei
• mini salami
• boerenworst
• boerenkop
• zwarte & witte pens
• Orval kaas
• belegen kaas
• grill worst

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

10€
pp

12€
pp



bufetTenbufetTen
vanaf 8 personenvanaf 8 personen

italiaans buffet
• 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

34€
pp



bufetTenbufetTen
vanaf 8 personenvanaf 8 personen

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€
pp



VleesSchotels

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

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

feestschotelsfeestschotels
vanaf 4 personenvanaf 4 personen

16€
pp

16€
pp

16€
pp



VisSchotels

Klassieke fruits de mer     
Ongepelde garnalen – kreukels – oesters – krabbenpoten
langoustines - wulken – gamba - mosselen (seizoen) - sausjes

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

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

Zalmschotel met tomaat garnaal  
Gekookte zalm – tomaat garnaal - garnituur en sausjes

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

35€
pp

55€
pp

17€
pp

19€
pp

29€
pp



kaasSchotelskaasSchotels
vanaf 4 personen - exclusief broodvanaf 4 personen - exclusief brood

KaasSchotels zonder garnituUr
DeSseRT
Minimum 150g per persoon - zonder garnituur
Eerder geschikt als dessert

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

Kaasschotel Culi’s     
Onze selectie van topkazen (oa kazen van kaas-
meester Van Tricht), eveneens gegarneerd met 
vers fruit, noten,dadels en vijgen

9,00€
pp

9,00€
pp



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

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

Kaasschotel Culi’s     
Onze selectie van topkazen (oa kazen van kaas-
meester Van Tricht), eveneens gegarnierd met 
vers fruit, noten,dadels en vijgen

RacletTe schotels

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

17,50€
pp

19,50€
pp

17,00€
pp



gourmet & fonduegourmet & fondue
vanaf 4 personenvanaf 4 personen

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

Gourmet kids
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€
pp

7€
pp

15€
pp



fondue 

Fondue rund
350g per persoon - enkel rundsvlees

Fondue gemengd
350g per persoon - rundsvlees, varkensvlees en 
kip

Fondue kids
150g per persoon - voor kinderen - rund- en 
varkensvlees

Chinese fondue
350g per persoon - dun gesneden rundsvlees
Bij Chinese fondue wordt groentenbouillon 
gebruikt ipvde gebruikelijke fondue-olie

16€
pp

14€
pp

7€
pp

16€
pp



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

openingsuren eindejaar:
Zat 24 dec 8u30 - 17u Zat 31 dec 8u30 - 17u

Zon 25 dec gesloten
afhalen 11u-12u Zon 1 jan gesloten

afhalen 11u-12u

Maa 26 dec 8u30 - 18u30 Maa 2 jan 8u30 - 18u30


