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BESTE  KLANTEN,

We wensen jullie alvast prettige feestdagen!

Team Ateljee 94

Zoals jullie reeds gemerkt hebben is er het afgelopen jaar veel veranderd. 
Zowel op privé- als werkvlak. Ook de manier van inkopen doen, is anders. 

Het team van Ateljee94 heeft de winkel zo goed mogelijk aangepast voor het 
gemak en de veiligheid van onze klanten.

Daarom hebben wij er voor gekozen de bediening aan de slagerijtoog te 
vervangen door het verpakken van onze huisbereide producten onder 
atmosfeer. Dit is bij veel van onze klanten zeer positief onthaald waardoor we 
dit systeem ook in de toekomst graag aanhouden.

Indien jullie graag iets anders wensen dan hetgeen je kan vinden in onze togen, 
kunnen jullie dit steeds vragen of bestellen.
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KERSTMIS  ten laatste op ZONDAG 19 DECEMBER 13.00 UUR

NIEUWJAAR  ten laatste op ZONDAG 26 DECEMBER 13.00 UUR

OPGELET! NA DEZE DATUMS WORDEN ER GEEN BESTELLINGEN MEER  AANGENOMEN !

BRENG BĲ HET AFHALEN STEEDS UW BESTELBON MEE!

Indien jullie advies wensen en dit bij ons in de winkel willen bespreken, kan dit tot en met vrijdag 
17 december 18.00 uur. Na deze datum kan je enkel via mail “ info@ateljee94.be” bestellen.

Wij kunnen hierop geen uitzonderingen maken. Anders komen de bestellingen van de klanten 
die wel tijdig besteld hebben in het gedrang.
LET WEL ! Om vergissingen te voorkomen, worden er geen bestellingen via telefoon aangenomen.

Indien jullie een bestelling plaatsen via mail, denk er dan aan om jullie naam, adres en 
telefoonnummer duidelijk te vermelden. Afhaaldatum en afhaaluur zijn belangrijk. 

OOK BESTELLINGEN VIA MAIL MOETEN TIJDIG DOORGEGEVEN WORDEN!

Jullie ontvangen van ons een bestelbon van zodra jullie bestelling verwerkt is. 
Kijk deze goed na op eventuele fouten.

Wij vragen dit jaar om alle bestellingen vooraf te betalen. 
Wij gaan al het mogelijke doen om geen wachtrijen te hebben. 
Dit kan enkel indien we geen tijd verliezen door niet meer af te rekenen bij afhaling.

Op 24/12 en 31/12 kunnen jullie kiezen; voormiddag of namiddag afhalen.
Voormiddag van 9.00 tot 12.00 uur en namiddag van 13.00 tot 16.00 uur.

Voor de uitgeleende materialen vragen wij een waarborg. Als de materialen proper en 
onbeschadigd terugkomen, betalen we graag jullie waarborg terug.

Gelieve de materialen, afgehaald met Kerstmis, terug te bezorgen ten laatste op 
DINSDAG 28 DECEMBER!

GLUTENVRIJ
Wisten jullie dat wij van Ateljee94 reeds 16 jaar bezig zijn met het 
bereiden van allerhande glutenvrije producten? Deze producten 
verschillen van uitzicht en smaak totaal niet van de gewone producten. 
Enkel de manier van bereiden is door ons team zo op punt gesteld dat 
er geen contaminatie mogelijk is.

Ook in deze folder kunnen jullie veel glutenvrije producten vinden.

De volledige lijst glutenvrije eindejaarsproducten zien?
Maak dan gebruik van deze QR-code.

GOEDE   AFSPRAKEN 
MAKEN   GOEDE   VRIENDEN

Omdat wij met dagverse producten werken, vragen wij u om uw bestellingen tijdig door te geven.
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ALLE VIS & VLEES GERECHTEN ZĲN GLUTENVRIJ ! WE PRESENTEREN ELK GERECHT PER PERSOON!

 

Fondue CLASSIC (350 gr) € 14,95
Biefsteak , varkensfilet, kipfilet, kalkoenfilet, 
spekvinkjes, gehaktballetjes, mini chipolata's.

Fondue VIS (350 gr)  € 16,95
Zalmfilet, kabeljauwhaasje, victoriabaars, 
heilbotfilet,tongscharfilet, tonijnfilet, 
gemarineerde scampi en zalmballetjes.

Fondue KIDS (220 gr)  € 9,25
kipfilet, spekvinkjes, gehaktballetjes en 
mini chipolata.

Grill GOURMET (350 gr)  € 14,95
Biefsteak, kipfilet, gyros,Praagse schnitzel, 
kalkoenschnitzel, gerookt spek,  chipolata, 
grillburger en witte worst.
Grill STONE (350 gr) € 14,95
Biefsteak, varkenshaasje, kipfilet, kipsouvlaki, 
gerookt spek, grillburger, kipburger 
chipolata en witte worst.
Grill TEPPANYAKI (400 gr)  € 16,95
Biefsteak, varkenshaasje, kalkoentournedos,
kipfilet, kip souvlaki, gyros, 
Breydelspek en chipolata.
Grill SURF & TURF (400 gr) € 16,95
Biefsteak, varkenshaasje, kipfilet, lamskotelet, 
zalmfilet, kabeljauwhaasje en scampi.
Grill VIS (350 gr) € 16,95
Zalmfilet, kabeljauwhaasje, victoriabaars, 
heilbotfilet, tongscharfilet, tonijnfilet, 
scampi en visgyros.  
Grill KIDS (220 gr) € 9,25

Kippenhaasje, grillburger, mini chipolata, 
knakworstje en grillworst

GRILL GERECHTEN KAN JE ZOWEL IN GOURMETPANNETJES, STEENGRILL OF TEPPANYAKI PLAAT BAKKEN

Grill “Veggie” (350 gr) € 14,95
Grillburger, Mexico burger, mini worstjes, 
schnitzel, gemarineerde chunks, vega gyros, 
champignons  

VEGA (niet glutenvrij)

BORG BORDJE € 5,00
Fondue olie  1 l € 6,75

Kruidenboter Ateljee94 250 gr € 3,95
Grillboter Ateljee94 250 gr € 3,95

Per aankoop van 4 personen sfeertafelen all-in ,vlees / vis / vega en groentjes, krijgt u van ons 
gratis een fles Cava! (actie tot en met 1 januari 2022)

Sfeertafelen is bij uitstek één van de gezelligste eetmomenten.  Zelf hoeft u niet in de keuken te 
staan en jullie gasten kiezen zelf hun favoriete stukje vlees, vis of vega uit. Alle gerechten; vlees, 
vis en groentjes, worden per persoon op mooie porseleinen bordjes gepresenteerd. Voor deze 
bordjes vragen wij  € 5 /stuk waarborg.

SFEERTAFELEN



Margriet Klassiek 300 gr 
Baguette bruin

€ 3,50
€ 1,20

Margriet Volkoren 300 gr € 4,00
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GROENTEN
Indien u zich bĳ het sfeertafelen helemaal geen zorgen 
wil maken, bereiden wĳ ook aangepaste groenten en 
aardappelgerechten. 
Dit alles wordt bereid met dagverse producten.   

GROENTEBUFFET “SFEERTAFELEN” € 7,95
Slamix, tomaatjes, worteltjes, komkommersalade, 
plattelandssalade, princesseboontjes, 
salade van rode biet , aardappelsalade, pastasalade.
ROERBAKGROENTEN “SFEERTAFELEN” € 7,95
Gekruide krielaardappeltjes, ajuinringen, verse 
champignons, mix van sojascheuten, paprika, 
courgette, worteltjes en prei.

GROENTEBUFFET “SFEERTAFELEN” NOGLUT € 7,95

ROERBAKGROENTEN “SFEERTAFELEN” NOGLUT € 7,95

BORG BORDJE € 5,00

DE GROENTEN KUNNEN OOK GLUTENVRIJ 
BEREID WORDEN

BORG BORDJE € 5,00

Slamix, tomaatjes, worteltjes, komkommer,
plattelandssalade, princesseboontjes,
salade van rode biet, aardappelsalade, pastasalade.  

Gekruide krielaardappeltjes, ajuinringen, 
verse champignons, mix van sojascheuten, 
paprika, courgette, worteltjes en prei.

WE PRESENTEREN ELK GERECHT PER PERSOON!

FOODIE BOX
GRILL BOX GRILL STONE 
Biefsteak   Varkenshaasje
Kipfilet   Kalkoentournedos
Kip souvlaki   Grillburger
Breydelspek   Chipolata
Groentebuffet sfeertafelen
Koude sausjes  &  Grillboter
Ciabatta broodjes (atmos)
Witte wijn La Satreria Blanco, Garnache
Rode wijn La Satreria Tinto, Garnache Syrah

€ 145/box

Alle producten worden per persoon op mooie 
porseleinen bordjes gepresenteerd. Voor deze borden 
vragen wĳ € 5 /stuk waarborg  
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Steak tartaar Black Pepper

Cocktail van gegrilde kippenfilet

Carpaccio van rund met rucola

Vitello tonnato van kalfsgebraad

Vega sushi roll met garnituur 

€ 9,25

€ 6,95

€ 6,95

€ 9,25

€ 9,25

€ 9,95

Cocktail van krab & surimi 

OM KOUD TE SERVEREN

BORG COCKTAILGLAASJE € 2,50

BORG BORD € 10,00

Quiche met wintergroentjes
Kaaskroketjes met frisse salade 

Visschelp om te gratineren

Scampi’s in chillioomsaus (5st) 

€ 5,95
€ 7,95
€ 12,95

€ 6,95

€ 8,95
Garnaalkroketjes met frisse salade

OM WARM TE SERVEREN

SOEPEN
1 liter soep is voldoende voor 3 soepborden. 
Onze soepen zijn per liter vacuüm verpakt en 
gepasteuriseerd.

Tomaat mascarpone soep

Aspergeroomsoep 

Soep van puntpaprika 

Soep van bospaddenstoelen

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 5,50

Kippen crème soep

Soep van fijne groene groentjes

Kreeftensoep

€ 4,50

€ 9,25

Aardappelkroketten  8 stuks
Aardappelgratin
Aardappelpuree natuur
Aardappelpuree met spruitjes 

€ 3.25

€ 3.25
€ 3.25
€ 3.25

Ovenaardappeltjes € 3.25
Aardappelen met look en rozemarijn € 3.25

AARDAPPELGERECHTEN

TRAITEURGERECHTEN

VOORGERECHTEN

HAPJES

Glaasje broccolimousse 

Glaasje feestpastei

Glaasje gerookte forel

Glaasje pittige tonijn

Glaasje veggie spread 

Glaasje tomaat

€ 2,95

€ 2,95

€ 2,95

€ 2,95

€ 2,95

€ 2,95

€ 2,95

Glaasje zalmmousse,

OM KOUD TE SERVEREN

BORG GLAASJE € 2,50

Mini worstenbroodjes  9 st
Mini videetjes  9 st

Mini kaassoufflé 9 st

€ 7,95
€ 7,95
€ 7,95
€ 7,95

Mini pizza 9 st

OM WARM TE SERVEREN

BORG PER GLAASJE € 2,50

Mini tapaskroketjes 9 st € 7,95

& crumble van Gandaham

& uienkonfijt 

tapenade & wakamé

dille & limoen

& taboulé

& taboulé

& mozzarella

Tomatenroomsoep met balletjes € 4,90

Glaasje beenhammousse € 2,95
& crumble van Serannoham

Cocktail van verse Noordzeezalm € 6,95

Mini kaasballetjes 12st  € 7.95
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HAPJES
PASTABUFFET

 

 

 

 

VISGERECHTEN

Visgratin met zalm, kabeljauw, tongfilet

Kabeljauwhaasje met preiroom saus

Zalmfilet met Smoked paprika saus 

Scampi’s met Napolisaus  (8st)

€ 12,75

€ 12,75

€ 12,75

€ 12,75

€ 12,95

Zeetongrolletjes met moestuin saus

BORG KOM VISGRATIN € 5,00

WARME GROENTEN

Je mag 1 portie per menu kiezen.

DESSERTEN
Alle desserten zijn huisbereid !

€  3,75

€  3,45

€ 3,25

€  3,45

€ 3,45

€  3,75

€ 3,75

Trio glaasjes mini dessertjes € 7,35

Deze gerechten zijn vacuüm verpakt en 
gepasteuriseerd.Bij sommige gerechten kan u 
zelf de sauzen kiezen.

VEGAGERECHTEN

Aubergine Parmigiano

Vega “WOK ASIA”

€ 8,95
€ 8,95

Deze gerechten zijn in eigen huis bereid.

Worteltjes & erwtjes 

WARME GROENTEN € 5,45

Preiroomsaus Smoked paprika saus 
SAUZEN VOOR VISGERECHTEN 

Chocolademousse 
 

Moelleux van chocolade

Advocaat dessert

Panna cotta         

Dessert Royal

Tiramisu

Vanillemousse 

chocolademousse, tiramisu, 
vanillemousse met speculoos crunch

met bosvruchten

met mango coulis

met speculoos crunch        

met rode vruchten

van de chef

Deze gerechten zijn vacuüm verpakt. 
Jullie kunnen zelf het assortiment groentjes 
samenstellen.

met een witte wijn saus

of een saus naar keuze

of een saus naar keuze

of een saus naar keuze

met Filliers

VLEESGERECHTEN
Deze gerechten zijn vacuüm verpakt en 
gepasteuriseerd.Bij sommige gerechten kan u 
zelf de sauzen kiezen. Onderstaande prijzen zijn 
prijzen per persoon. 
Gegrilde kipfilet met Stroganoffsaus

Kalkoentournedos met champignonsaus

Varkenswangetjes van de chef     

Varkenshaasje met Blackwell saus

Speenbigfilet met tuinkruidensaus 

Rundstong met Madeira saus

€ 9,45

€ 9,45

€ 14,95

€ 10,45
€ 11,45

€ 12,95

€ 10,45

Eendenborstfilet met Porto saus

Lamskroon met graanmosterd saus € 14,95

Wildstoofpotje

Konijn op grootmoeders wijze  

of een saus naar keuze
SAUZEN VOOR VLEESGERECHTEN
Champignonroomsaus 
Pepersaus

Tuinkruidensaus             
Stroganoffsaus

Wildsaus 
Roomsaus met druifjes

Graanmosterdsaus
Portosaus

Alle sauzen zijn vacuüm verpakt en apart te verkrijgen

€ 11,45

€ 12,95

€ 18,45

Madeirasaus

of een saus naar keuze

of een saus naar keuze

of een saus naar keuze

of een saus naar keuze

of een saus naar keuze

of een saus naar keuze

of een saus naar keuze

met beukenzwammetjes en zilveruitjes

Hertenkalffilet met wild saus 

Blackwell saus

Mix van feestgroentjes 
(bloemkool,broccoli, wortel)

Savooikool room
Spruitjes
Duo van worteltjes
Boontjes met spek 
Witloof gebakken
Appel chutney met veenbessen
Gegrilde groentjes 
(courgette, aubergine, paprika)
Peertjes met passievrucht
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BORG TRIO GLAASJES € 7,50Moestuinsausje
Alle sauzen zijn vacuüm verpakt en apart te verkrijgen
Witte wijnsaus met bieslook 



FEESTMENU 2 € 32,60

FEESTMENU 3 € 32,60

KINDERMENU € 16,45

We hebben voor jullie reeds enkele menu’s samengesteld. 
Dit zijn suggesties, jullie kunnen elke menu nog naar wens aanpassen. 
Per aankoop van 4 menu’s krijgt u van ons gratis een fles witte of rode wijn! 
(Deze actie is geldig tot 1 januari 2022)

Cocktail van verse Noordzeezalm
Tomatenroomsoep met balletjes  of
Kippencrème soep 
Gegrilde kipfilet met saus naar keuze of
Kalkoentournedos met saus naar keuze  
Groentjes naar keuze
Aardappelgerecht naar keuze
Chocolademousse van de chef

Kaaskroketten met garnituur 
Aspergeroomsoep   of
Kippen crème soep 
Rundstong met saus naar keuze  of
Varkenswangetjes van de chef
Groentjes naar keuze
Aardappelgerecht naar keuze
Vanillemousse met speculoos crunch

Cocktail van gegrilde kipfilet
Soep van fijne groene groenten  of
Soep van puntpaprika
Varkenshaasje met saus naar keuze  of
Konijn op grootmoeders wijze
Groentjes naar keuze
Aardappelgerecht naar keuze
Advocaat dessert met Filliers

Kindervidee
Tomatenroomsoep met balletjes
Chicken fingers
Aardappelkroketten
Chocolademousse van de chef
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FEESTMENU'S

FEESTMENU 1 € 30,80



DRY AGED MENU 2 PERS € 90,00

FIJNPROEVERSMENU

€ 45,75
€ 51,25

WILDMENU DELUXE €  51,75

CHEFMENU € 41,65

VISMENU DELUXE € 48,50

VISMENU 2 € 34,40

WILDMENU 2 € 36,90

Garnaalkroketten met garnituur 
Aspergeroomsoep 
Visgratin of
Scampi’s in Napolisaus 
Groentjes naar keuze
Aardappelgerecht naar keuze
Vanillemousse met speculoos crunch

Visschelp
Tomaat mascarpone soep
Zeetongrolletjes met saus naar keuze  of
Kabeljauwhaasje met saus naar keuze
Groentjes naar keuze
Aardappelgerecht naar keuze
Tiramisu

Trio van hapjes 
Scampi in chilliroomsaus
Kreeftensoep   
Zalmfilet met saus naar keuze  of
Kabeljauwhaasje met saus naar keuze
Groentjes naar keuze
Aardappelgerecht naar keuze
Panna cotta met mangocoulis

Trio van hapjes 
Vitello tonnato of Carpaccio van rund
Tomaat mascarpone soep
Speenbigfilet met saus naar keuze  of
Hertenkalffilet met saus naar keuze
Groentjes naar keuze
Aardappelgerecht naar keuze
Dessert Royal met bosvruchten

Steak tartaar Black Pepper
Soep van puntparika 
Dry aged steak met saus naar keuze
Groentjes naar keuze
Aardappelgerecht naar keuze
Moelleux van chocolade met rode 
vruchten

Trio van hapjes 
Cocktail van krab & surimi
Tomaat mascarpone soep   of
Kippencrème soep
Varkenshaasje met saus naar keuze  of
Zeetongrolletjes met saus naar keuze
Groentjes naar keuze
Aardappelgerecht naar keuze
Chocolademousse van de chef

Quiche met wintergroentjes
Soep van bospaddestoelen
Konijn op grootmoeders wijze 
Groentjes naar keuze
Aardappelgerecht naar keuze
Advocaat dessert met Filliers

Steak tartaar Black Pepper
Soep van fijne groene groentjes
Wildstoofpotje met beukenzwammetjes 
Groentjes naar keuze
Aardappelgerecht naar keuze
Moelleux van chocolade met 
rode vruchten

Trio van hapjes 
Carpaccio van runderhaas 
Soep van bospaddestoelen
Hertenkalffilet met saus naar keuze
Groentjes naar keuze
Aardappelgerecht naar keuze
Dessert Royal met bosvruchten 

Met speenbigfilet
Met hertenkalffilet
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VISMENU 1 € 39,90 WILDMENU 1 € 32,10



BORG KOM VISGRATIN € 5,00
Trio glaasjes mini dessertjes € 7,35

Preiroomsaus Smoked paprika saus 
SAUZEN VOOR VISGERECHTEN chocolademousse, tiramisu, 

vanillemousse met speculoos crunch

7

BORG TRIO GLAASJES € 7,50Moestuinsausje
Alle sauzen zijn vacuüm verpakt en apart te verkrijgen
Witte wijnsaus met bieslook 

BESTEL UW BROOD UIT ONS RUIM BROODASSORTIMENT!!

BORG PLATEAU MELAMINE € 15,00

Koude buffetten worden bereid vanaf 4 personen 
per buffet, uitgezonderd het kabouterbuffet. De koude 
buffetten worden gepresenteerd op melamine plateaus.  

FEESTBUFFET € 26,90
Spiesje van kipfilet, kalkoenrollade, Durocgebraad, 
Serranoham met meloen, gebakken zalmfilet, tomaat 
gevuld met tonĳnsalade, gevulde roomeitjes, 
groentebuffet, aardappel- en pastasalade, 
cocktail- en tartaarsaus.
LUXE FEESTBUFFET € 29,90
Rosbief, spiesje van kipfilet, Serranoham met meloen, 
gebakken zalmfilet, spiesje van  gegrilde scampi’s, 
tomaat gevuld met  zeefestĳn, gerookte zalmfilet, 
gerookte forelfilet, gevulde roomeitjes, groentebuffet,  
aardappel- en pastasalade, cocktail- en tartaarsaus.  
KABOUTERBUFFET € 12,00
Kippengrillworst, ½ vogelnestje, spiesje van kipfilet, 
gehaktballetjes, knackworst, gevulde roomeitjes, 
geraspte worteltjes en mini tomaatjes, aardappel- en 
pastasalade, cocktailsaus.  
KNABBELBUFFET € 19,50
Spare-ribs, gebakken spek, kippenboutjes, gehakt-
balletjes, spiesje van kipfilet en vleesbroodje, pasta 
van het huis, aardappelsalade en plattelandssalade 
assortiment van sausjes. 

 

 

FEEST BORD € 17,95
Spiesje van kipfilet,  Durocgebraad, Serranoham met 
meloen, gebakken zalmfilet, tomaat gevuld met 
tonĳnsalade, gevulde roomeitjes, groentebuffet, 
aardappel - en pastasalade, cocktailsaus   
LUXE FEEST BORD € 19,95
Gebakken zalmfilet, spiesje van  gegrilde scampi’s, 
tomaat gevuld met zeefestĳn, gerookte zalmfilet, 
gerookte forelfilet, gevulde roomeitjes, aardappel- 
en pastasalade, cocktailsaus. 

BORG BORD € 10,00

KOUDE  BUFFETTEN

KOUD  BUFFET  BORD
Wĳ presenteren U ook enkele koud buffet borden.
Er wordt voor elke persoon een apart bord gemaakt.
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worteltjes & erwtjes, savooikool room, spruitjes, duo van 
worteltjes, boontjes met spek, witloof gebakken, appel 
chutney met veenbessen, gegrilde groentjes, mix van 
feestgroentjes.

WARME GROENTEN

VLEES MIX

VLEES MIX
CLASSIC WINTERBARBECUE  

LUXE WINTERBARBECUE

Witte worst
Barbecue worst
Chipolata
Souvlaki
Spare ribs

Kipfilet
Kotelet
Hamburger
Kipsaté
Buikspek

Witte worst
Beef burger
Souvlaki
Kip saté
Spare ribs

Kipfilet
Varkenshaasje
Biefsteak
Gemarineerde kotelet
Buikspek

Maak uw keuze uit;  

KOUDE GROENTEN
Tomaatjes met dressing, wortel-kool salade, 4 seizoens
salade komkommersalade, cous-cous salade, 
aardappelsalade en pasta van het huis. 
WARME AARDAPPELEN
Aardappelgerecht naar keuze

Indien jullie tijdens de eindejaarsfeesten graag het bbq 
toestel nog eens uithalen voorzien wij all-in formules met 
4 stuks vlees per pers.U kan het vlees combineren met 
koude of warme groentjes. Wij kunnen dit assortiment 
klaarmaken vanaf 4 personen 

€ 24.90

€ 19.50

 

PASTABUFFET

WINTER BARBECUE

11

Een pastabuffet kan vanaf 4 personen besteld worden. 

PASTA BUFFET   € 19,90/persoon

Lasagne van het huis
Tagliatelle met scampi’s in chiliroomsaus        
Tagliatelle met kipfilet in chiliroomsaus
Penne Arrabiatta (pittige tomatensaus en spekjes)
Penne met kipfilet met tomaat-mascarpone saus
Penne Bolognese
Macaroni met beenham en kaassaus
Farfalle met boschampignons, groentjes en kruidensaus

MAAK EEN KEUZE VAN MAXIMUM 4 PASTA’S 
UIT VOLGEND ASSORTIMENT. 

Spaghetti Bolognese
Panzotti met ricotta, spinazie en tomaat-mascarpone saus



BORG PLANK € 25,00

Deze schotels zorgen steeds voor een heerlĳk buffet of een 
dessert na een etentje! U weet beslist uw gasten en uzelf 
te verwennen.  

KAASASSORTIMENT € 16,75
Een assortiment van zachte en hartelĳke kazen 
van diverse afkomst, aangevuld met zongedroogde 
tomaatjes, olĳven, fruit en noten mix.  
KAAS MET FĲNKOST € 16,75
Een assortiment van zachte en hartelĳke kazen van 
diverse afkomst en een fijn assortiment van kook- en 
rookproducten, paté, salami, zongedroogde tomaatjes, 
olĳven, fruit en notenmix.  
KAAS MET PATE € 16,75
Een assortiment van zachte en hartelĳke kazen van 
diverse afkomst en een fijn assortiment van 
ambachtelĳk bereide patés met ajuinconfituur, 
zongedroogde tomaatjes, olĳven, fruit en notenmix.   

FĲNKOST ASSORTIMENT € 16,75
Een fijn assortiment van gerookte vleeswaren, patés, 
salami, kip- en kalkoenspecialiteiten en vleesbroden 
uit eigen keuken met zongedroogde tomaatjes, olĳven,
fruit en noten mix. 

Kaasassortiment wordt bereid vanaf 4 personen.
Kaas met vlees en/of paté vanaf 6 personen.
Alle kaasschotels worden op houten planken geserveerd. 

KAAS- EN  VLEES  BUFFET

BROODASSORTIMENT
Bruschettabrood wit 400 gr
Bruschettabrood mout 400 gr

Molenaarsbrood 600 g 

Margriet Klassiek 300 gr 

Noten- rozĳnbrood 400 g 
Fruit & mueslibrood 500 g  
Boerenbrood wit 600 g
Baguette wit
Baguette bruin

€ 3,40
€ 3,40
€ 3,95
€ 3,95

€ 3,50

€ 4,55
€ 4,50
€ 3,60
€ 1,20
€ 1,20

Alpen brood 600 gr 

Dagvers afgebakken brood

Margriet Volkoren 300 gr € 4,00

BESTEL UW BROOD UIT ONS RUIM BROODASSORTIMENT!
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TAPAS

WIJNEN, BUBBELS & GIN

TAPAS BUFFET

€ 85,00

Kippenborrelhapjes
Balletjes met chorizo

Gemarineerde Mozzerella balletjes

Serannoham

Italiaanse salami

Truffelsalami

Pikante salami
Mini Fuet

Tapas buffet 4 à 6 pers

Mix van olĳven
Zongedroogde tomaatjes

Gevulde peppadews

Tapenade van tomaatjes en olijven

Manchego kaas
Kaas met olĳfjes en tomaat

€ 12,50Brood en Dorito’s bĳ tapas 4 a 6 pers

(Afhankelijk of uw gasten grote eters zijn)

Dorito’s, Bruscettabrood, Focaccia met rozemarĳn,
Italiaans stokbrood.

Tapas zijn misschien wel de bekendste en populairste 
gerechtjes uit de Spaanse keuken. Ook wij serveren 
een assortiment tapas voor een gezellig feest. 
Wat mag U dan van tapas bij Ateljee94 verwachten?

€ 45,00Tapas buffet 2 à 3 pers

€ 6,50Brood en Dorito’s bĳ tapas 2 a 3 pers

BUBBELS
Le Couchon brut 75 cl
Le Couchon brut 1,5 lt
Le Couchon rose 75 cl
Cava Visiega
Kidibul kinderchampagne
WITTE WIJN
Remordimiento Bianco,Chardonnay, Spanje
Talon,  Chardonnay, Italië
Fraktique, Grenache Sauvignon, Frankrijk
Tr3 Pumi Bianco, Chardonnay, Italë
Le Crassier, Chardonnay Frankrijk
La Sastreria, Garnache  Spanje
RODE WIJN
Remordimiento Tinto, Shiraz / Syrah,Spanje
Talon Rosso, Primitivo, Italië
Fraktique, Grenache Syrah, Frankrijk  
Tr3 Pumi Rosso, Primitivo, Italë  
Le Crassier , Cabernet Sauvignon Frankrijk 
La Sastreria Tinto, Garnache Syrah,  Spanje

GIN
Gin Ateljee 94 White  50 cl
Gin Ateljee 94 Pink  50 cl

€ 16,90
€ 32,90
€ 17,90

€  10,90
€ 3,40

€  10,90
€  9,90
€  9,90
€  9,40
€  7,95
€  7,95

€  10,90
€  9,90
€ 9,90
€ 9,40
€ 7,95
€ 7,95

€ 29,50
€ 32,50

TAPAS
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GROENTEN
FOODIE BOX PASTA

Lasagne van het huis
Tagliatelle met scampi's in chiliroomsaus
Penne met kip & tomaat-mascarpone saus 
Macaroni met beenham en kaassaus 
Tr3 Pumi Bianco witte wijn
Tr3 Pumi Rosso rode wijn
Broodjes om zelf af te bakken

€ 110/box

FOODIE BOX BARBECUE  

Biefsteak gemarineerd  2 st
Spiesje varkenshaasje  2 st
Kip tournedos  2 st
Kalkoen saté  2 st
Spare- ribs  1 st
Buikspek Duroc  4 st
Chipolata  2 st
Beef burger  2 sts
Groentebuffet barbecue
La Sastreria Blanco witte wijn
La Sastreria Tinto wijn
Broodjes om zelf af te bakken

€ 115/box

FOODIE BOX TAPAS € 125/box

Kippenborrelhapjes
Balletjes met chorizo

Mix van olijven 
Mozzerella balletjes

Seranno ham

Italiaanse salami

Truffel salami

Pikante salami
Mini Fuet

Zongedroogde tomaatjes

Gevulde peppadews

Tapenade van tomaatjes en olijven

Manchego kaas 
Kaas met olĳfjes en tomaat

Brood & Dorito's  
La Sastreria Blanco witte wijn
La Sastreria Tinto rode wijn

FOODIE BOX GRILL STONE 

Biefsteak
Kipfilet 
Kip souvlaki 
Breydelspek 

€ 145/box

Varkenshaasje
Kalkoentournedos
Grillburger
Chipolatas

Groentebuffet Sfeertafelen
Koude sausjes & grillboter
Le Crassier Blanc, witte wijn
Le Crassier Rouge, rode wijn
Broodjes om zelf af te bakken

4 à 6 personen

5 personen

4 personen

4 à 6 personen
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FOODIE  BOXEN
Voor deze eindejaarfeesten hebben we 
een aantal Foodieboxen samengesteld. 

Perfect om jezelf of iemand anders 
eens culinair te verrassen.

Met een Foodiebox van Ateljee 94 
zet je de lekkerste gerechten op tafel.

Alles is perfect voorbereid voor een 
etentje met je gezin of met vrienden.



FOODIE BOX FIJNPROEVER 

1 x  Mini worstenbroodje 9 st
1 x  Mini kaasballetjes 12 st
4 x  Scampi in chilliroomsaus 5 st
1 lt  Soep van bospaddestoelen
1 lt  Tomaat mascarpone soep
2 x  Speenbigfilet met tuinkruidensaus
2 x  Mix van feestgroentjes
2 x  Duo van worteltjes
4 x  Aardappelkroketten 8 stuks
2 x  Chocolademousse van de chef
2 x  Tiramisu

€ 165/box
4 personen

FOODIE BOX CLASSIC   

1 x  Mini worstenbroodje  9 st
1 x  Mini kaasballetjes 12 st
4 x  Kaaskroketten 2 stuks met garnituur
1 lt  Tomatenroomsoep met balletjes
1 lt  Kippencrèmesoep
2 x  Gegrilde kipfilet met Stroganoffsaus
2 x  Varkenshaasje met champignonsaus 
2 x  Mix van feestgroentjes
2 x  Duo van worteltjes
4 x  Aardappelkroketten 8 stuks
2 x  Chocolademousse van de Chef
2 x  Vanillemousse met speculooscrunch

€ 145/box
4 personen

FOODIE BOX BON VIVANT  

1 x  Mini videetje 9 st
1 x  Mini tapaskroketjes 9 st
2 x  Quiche met wintergroentjes
2 x  Visbouché
1 lt  Tomaat mascarpone soep 
1 lt  Soep van fijne groene groenten 
2 x  Kalkoentournedos met champignonsaus
2 x  Varkenswangetjes van de chef
2 x  Mix van feestgroentjes
2 x  Boontjes met spek
4 x  Aardappelkroketten 8 stuks
2 x  Chocolademousse van de Chef
2 x  Vanillemousse met speculooscrunch

€ 140/box
4 personen

FOODIE BOX WILD STOOFPOT

1 x  Mini videetje 9 st
1 x  Mini tapaskroketjes 9 st
4 x  Steak tartaar Black Pepper
1 lt  Soep van puntpaprika 
1 lt  Soep van fijne groene groenten
4 x  Wildstoofpotje met beukenzwammetjes
2 x  Savooikool room
2 x  Appel chutney met veenbessen
4 x  Aardappelgratin 250 gr
4 x  Moelleux van chocolade met rood fruit

€ 160/box

FOODIE BOX WILD HERT 

1 x  Mini videetje 9 st
1 x  Mini tapaskroketjes 9 st
1 x  Steak tartaar Black Pepper
1 lt  Soep van bospaddestoelen 
1 lt  Tomaat mascarpone soep
2 x  Hertenkalffilet met wildsaus
2 x  Savooikool room
2 x  Appel chutney met veenbessen
4 x  Aardappelgratin 250 gr
4 x  Moelleux van chocolade met rood fruit

€ 185/box
4 personen

4 personen

FOODIE BOX VIS

1 x  Mini kaasballetjes 12st
1 x  Mini pizza 9 st
4 x  Visbouche
1 lt  Soep van puntpaprika
1 lt  Aspergeroomsoep
2 x  Zalmfilet met smokend paprikasaus
2 x  Kabeljauwhaasje met preiroomsaus
2 x  Mix van feestgroentjes
2 x  Savooikool room 
2 x  Aardappelgratin 250 gr
2 x  Aardappelpuree 250 gr
2 x  Panna cotta met mangocoulis
2 x  Tiramisu

€ 155/box
4 personen

FOODIE  BOXEN
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Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrĳdag

Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woendag

1 januari 2022
2 januari 2022
3 januari 2022
4 januari 2022      
5 januari 2022

10u00 - 12u00
10u00 - 12u00
GESLOTEN
GESLOTEN

Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woendag
Donderdag
Vrĳdag

19 december 2021
20 december 2021
21 december 2021
22 december 2021
23 december 2021
24 december 2021
25 december 2021
26 december 2021
27 december 2021
28 december 2021      
29 december 2021
30 december 2021
31 december 2021

09u00 - 12u00

09u00 - 18u00

09u00 - 12u00
09u00 - 12u00
GESLOTEN
09u00 - 18u00

GESLOTEN

GESLOTEN

GESLOTEN
09u00 - 16u00

GESLOTEN

09u00 - 18u00

09u00 - 18u00

09u00 - 16u00

OPENINGSUREN   FEESTDAGEN

Donderdag 6 januari 2022 GESLOTEN


