
TRAITEUR-TAKE-AWAY (VRIJ-ZAT-ZON) 

Brasserie De Postiljon & 

Grand Café “Den Abazjoer” Lokeren 

 

-Aspergesoep 1 Liter        7,50 € 

-Thaïse kroketjes (3st) met fris groenteslaatje en currydressing  10,00 € 

-Parmaham met meloen, rucola en rode Porto    12,00 € 

-Asperges (6st) met Parmaham en mousselinesaus    14,00 € 

-Asperges (6st) met gerookte zalm en bieslooksaus   17,00 € 

 

-Pasta Indian curry met kip, scampi en lentegroentjes   23,00 € 

-Pasta diabolique met scampi en lentegroentjes    23,00 € 

-Pasta met gerookte zalm, asperges en witte wijnsaus   24,00 € 

 

-Scampi rode curry, appel, kokosmelk en gember (6st)(*)  15,00 € 

-Scampi rode curry, appel, kokosmelk en gember (9st)(*)  22,00 € 

-Scampi diabolique (6st)(*)       15,00 € 

-Scampi diabolique (9st)(*)       22,00 € 

-Scampi curry, ananas, cérise-tomaatjes en bieslook  (6st)(*)  15,00 € 

-Scampi curry, ananas, cérise-tomaatjes en bieslook  (9st)(*)  22,00 € 

 

-Paling gebakken met huisgemaakte remouladesaus (14 stuks)(*) 32,00 € 

-Paling in ’t groen (14 stuks)(*)      32,00 € 

-Paling in tomatensaus met champignons (14 stuks)(*)   32,00 € 

-Paling in de roomsaus (14 stuks)(*)      32,00 € 

 

-Gebakken zeetong met huisgemaakte remouladesaus (*)  30,00 € 

-Vispannetje v/d Chef (*)       21,00 € 



-Kabeljauwhaasje met Parmaham, asperges, krielaardappelen   24,00 € 

en mousselinesaus 

-Gebakken zalmfilet met asperges, krielaardappelen    24,00 € 

en mousseline-mosterdsaus 

-Varkenshaasje op zuiderse wijze (rode Porto, pijnboompitjes,  24,00 € 

Mozzarella) met asperges en wedges-aardappelen 

-Lamskoteletjes met zuiderse groentenmix, jus van rozemarijn  25,00 € 

en Nicola-aardappelen 

-Chateaubriand (2pers) champignonroomsaus en/of   50,00 € 

peperroomsaus vergezeld van lentegroenten (*) 

 

Huisgemaakte chocolademousse van Callebaut    5,00 € 

Huisgemaakte Tarte Tatin       7,00 €  

Tiramisu van Belgische aardbeien      8,00 € 

     

(*)Inclusief: Keuze uit frieten-kroketten-puree-gratin 

 

Extra’s 

-Fles geselecteerde wijn  (wit/rood of rosé) 75 cl bij gerecht     16,00 € 

-Fles Cava Grand Fiësta 75cl        19,00 € 

   

 

Bestellen: 

Mailen naar: info@de-postiljon-lokeren.be of info@denabazjoer.be 

Bellen naar: 09/348.79.29 

SMS (niet bellen) op 0496/80.58.11 (Stephen) of 0485/15.40.91 (Michaël) 

 

* Afhalen VRIJDAG tussen 16-21u (Bestellen kan tem Donderdag 19u!) 

* Afhalen ZATERDAG 11-14u & 16-21u (Bestellen kan tem Vrijdag 19u!) 

* Afhalen ZONDAG 11-14u & 16-21u (Bestellen kan tem Vrijdag 19u!) 

* Gratis thuisbezorging vanaf 30 euro binnen straal van 10 Km. 

mailto:info@de-postiljon-lokeren.be

