
 

www.huisnummer95.be  Lage Vosbergstraat 95 
info@huisnummer95.be  Rumst 
  

FEESTDAGEN TRAITEURDIENST 2021-2022 

RESTAURANT HUISNUMMER 95 

KERST – 24 DECEMBER 
 

MENU 5 GANGEN          €52,50/PP 

Graag keuze uit vis/vlees bij voor-én hoofdgerecht en uit kaas/dessert 

 

Hapjes(3st): zilt – zoet – zuur* 

 

*** 

Voorgerecht: 

Coquilles – avocado – komkommer - Kingkrab** 

of 

Rollade van hert - sushi van ganzenlever -  mayo van gerookte whisky** 

*** 

Soep: 

Consommé van duif 

*** 

Hoofdgerecht: 

Lotte – beukenzwam – zeekraal - algenbouillon - krieltjes 

of 

Fazant – appel – calvados – gratin 

*** 

Nagerecht: 

(X)-màs chocolate** 

of 

Belgische kazen – rozijnentoast 

*** 

Koffiesurprise 

 

MENU 3 GANGEN          €40/PP 

Graag keuze uit bovenvermeld voor-, hoofdgerecht en dessert/kaas 
 

 

MENU 4 GANGEN          €45/PP 

Graag keuze uit bovenvermeld voor-,-hoofdgecht en dessert/kaas + consommé duif 
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FEESTDAGEN TRAITEURDIENST 2021-2022 

RESTAURANT HUISNUMMER 95 
 

OUDJAAR – 31 DECEMBER 
 

SHARINGMENU         €110/2P 

Graag keuze uit dessert of kaas 

 

Hapjes(3st): zilt – zoet – zuur* 

 

*** 

Sharing dishes(6st): 

Gravad lax – dille - mierikswortel (koud)** 

Eendenborst – abrikoos – knolselder – chutney van pruim (koud)** 

Kalfszwezerik – parelhoen – wortel – crumble van sinaas - champignon (warm) 

Soepje van aardpeer – gerookte forel (warm) 

Zeebaars – miso – spitskool (warm) 

Trio van wild – side dishes (warm) 

*** 

Dessert: 

Framboos – basilicum – yoghurt - cocos 

of  

Belgische kazen – rozijnentoast 

*** 

Koffiesurprise 

 

 

Naast de hapjes (3st/persoon) krijgt u de sharing dishes geserveerd per 2p (van elke 6 gerechtjes + 

bijgerechten een portie). 
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Info Kerst & bestellingen 
 

 

24 december 

 

Bord/wegwerp: 

De  hapjes worden geserveerd in glaasjes. 

De 2 voorgerechten én het zoete dessert worden op bord gedresseerd. 

De 2 hoofdgerechten, consommé én kaas worden verpakt in plastiek of aluminium wegwerpmateriaal. (zelf borden 

voorzien) 

 

Waarborg: 

*per 3 glaasjes €5 

**per bord €5 
 

 

Bestelling: 

Enkel per mail en geldt pas na schriftelijke bevestiging én betaling van voorschot. 

Voor afhaal 24/12: bestellen tem zondag 19 december 12.00uur. 

 

 

Info Oudjaar & bestellingen 

 

31 december 

 

Bord/wegwerp: 

De hapjes worden geserveerd in glaasjes. 

De 2 koude voorgerechten én zoete dessert worden op bord gedresseerd. 

De warme gerechten én kaas worden verpakt in plastiek of aluminium wegwerpmateriaal (zelf borden voorzien) 

 

Waarborg: 

*per3glaasje €5 

**per bord €5 

 

Bestelling: 

Enkel per mail en geldt pas na schriftelijke bevestiging én betaling van voorschot. 

Voor afhaal 31/12: tem zondag 26 december 12.00uur. 

 

 

*Het afhalen van de bestelling kan énkel gebeuren op 24/12 en/of 31/12 tussen 15.30 &17:30 

*Per bestelling wordt een voorschot gevraagd van 50% van het totale bedrag (d.i. excl. waarborg 

van het porselein). Dit kan ter plaatse cash/kaart of per bank KBC BE40 7330 3376 9063.  

*Het saldo wordt betaald bij afhaal cash/kaart. 

*De waarborg wordt teruggestort per bank na ontvangst van porselein. 
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