
FEESTFOLDER 2022-2023

BESTELLINGEN

Kerstavond en Kerstdag: 
tot en met 20 december – 18u00

Oudejaar: 
tot en met 27 december – 18u00

V.U. Komptoir BV

IN EIGEN
KAASKELDER

Op onze nieuwe locatie hebben wij 
een eigen kaaskelder, een uniek 

element die wij 
als kaasrijpers warm in het hart 

dragen.
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N
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PROBEER EENS WIT
BIJ KAAS

Bij de kazen als hoofdmaal is onze 
favoriet de Raisac, Le Pluech.

Deze witte wijn hee�  toetsen van 
peer en honing. Deze aroma’s smelt-

en harmonieus samen en zorgen 
voor een frisse en kruidige afdronk. 

Een heerlijke combinatie met de ka-
zen die vol zijn van smaak. 

HET IS WEER ZOVER . . .

... samen genieten van lekker eten! Pierre & Robbe staan voor u klaar met 
volle goesting  om ook dit jaar met een knaller af te sluiten! 
Elk gerecht wordt getest en uitgewerkt om tot het beste resultaat te komen 
bij u thuis. 

Bestel eenvoudig onze huisbereide menu’s of kaasplanken via de webshop.

Fijne feestdagen, 
Groetjes,

Robbe & Pierre 
Team Komptoir 

STARTER

prosecco Treviso 19,50

VOORGERECHT & SOEP

fontarèche, wit 9,50
languedoc-Roussillon – chardonnay 

merica, wit 24,50
piëmonte – 100% arneis

HOOFDGERECHTEN

fontarèche - rood 9,50
languedoc-roussillon – syrah, grenache, 
carignan

masseria borgo del trulli 14,00
primitivo

KAAS ALS DESSERT

domaine de la baume 17,50
saint geniès - petit verdot

royal Tokaji 50cl, late harvest 21,00
furmint, muskatalya, harslevelu

KAZEN ALS HOOFDGERECHT

domaine Raissac - Le Puech 14,00 
chardonnay, viognier & muscat sec

domaine de la baume 17,50
saint geniès - petit verdot

RACLETTE

giroud vins - Fendant 17,50
chasselas - dôle

Bij al dat lekkers hoort natuurlijk een passende wijn. Ook daarvoor bent u in Komptoir aan het juiste adres. 
Aangepaste wijnen bij uw menu, gerechten of kazen. We bieden een selectie wijnen aan die door enkele 
liefhebbers is geselecteerd.

PRAKTISCH

Eet- en kaaswinkel Komptoir
Centrumstraat 43, 9920 Lievegem (Lovendegem) 
09 372.60.86  
info@komptoir.be – www.komptoir.be

Om de kwaliteit van onze producten te garanderen 
vragen wij u vriendelijk om tijdig uw bestelling door te 
geven.

Voor de feestdagen aanvaarden wij geen bestellingen 
via telefoon. 

OPENINGSUREN

Vrijdag 23/12   9.00u – 12u30  Winkel open
    Namiddag  Gesloten
Zaterdag 24/12   9.00u – 12.00u  Winkel open / geen afhalingen
    13.00u – 16.00u Enkel afhalingen 
Zondag 25/12   10.30u – 12.00u  Enkel afhalingen 
Maandag 26/12     Gesloten
Dinsdag 27/12   14.00u – 18.30u  Winkel open
Woensdag 28/12  9.00u – 12.30u  
    14.00u – 18.30u   Winkel open
Donderdag 29/12  9.00u – 12.30u
    14.00u – 18.30u  Winkel open
Vrijdag 30/12   9.00u – 12.30u   Winkel open
    Namiddag    Gesloten 
Zaterdag 31/12   9.00u – 12.00u  Winkel open / geen afhalingen 
    13.00u – 16.00u Enkel afhalingen 
Zondag 1/1      Gesloten

Vanaf 2 januari gelden onze normale openingsuren. 
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BROOD

KAASPLANK KOMPTOIR 15 per persoon
vanaf 4 personen

de klassiekers onder de kazen 
250-300 gr pp
dadels 
druiven 
radijsjes 
notenmengeling 

KAASPLANK KAASMEESTER 18 per persoon
vanaf 4 personen

de exclusieve kazen 
250-300 gr pp
medjoul dadels 
druiven 
radijsjes 
notenmengeling 
chutney 
brugse beschuiten

RACLETTESCHOTEL 18 per persoon
vanaf 4 personen 

minimum 3 soorten raclette kazen 200g pp
pancetta 
fi let d’ardenne 
notensalami 
paddenstoelen 
krielaardappelen
kerstomaten
augurkjes en uitjes 

KAAS ALS DESSERT 11 per persoon
vanaf 4 personen

150 gr pp
medjoul dadels 
radijsjes 
notenmengeling 
chutney 

Voor het brood raden wij per 
2 personen 1 broodje aan.   

Maak uw keuze uit: 

fl ûte pérène 3,30/stuk

meergranenbrood met 
vijgen, noten en abrikozen 5,80/stuk                  
(aanrader bij de kazen)

cramique rozijnen 4,50/stuk

pavé meergranen 4,80/stuk

molenaarsbrood donker 4,80/stuk

notenbrood - walnoten 4,50/stuk
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AFHAALGERECHTEN IS ONS VAKGEBIED.

Pierre zorgt samen met zijn team dat uw gerecht speciaal is 
ontwikkeld om het beste resultaat bij u thuis te verkijgen. Met 
leuke details zoals menukaartjes en een perfecte beschrijving 
hoe u best uw gerecht afwerkt.

Proef de ambacht bij Komptoir,
Bedankt voor het vertrouwen! 

Dat 2023 even goed mag smaken! 

Santé,
Robbe & Pierre

M
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* 5 aardappelkroketten per persoon
U kan eenvoudig online bestellen op www.komptoir.be/bestellen of eventjes langskomen bij ons in de winkel. 

Tijdens de feestdagen kan u enkel producten bestellen die in onze feestfolder vermeld staan. 

MENU PARELHOEN 49 per persoon

smaakmakers om te starten
tataki van rund | lakage bbq | rode biet
kroketje ‘arancini’ | portobello | pecorino *warm   

scampi | courgette | tomaat | jasmijn rijst  

soep van butternut | kokos | curry 

suprême parelhoen | fi ne champagnesaus | jonge wortel 
| spruitjes |  witloof | aardappelkroketten*  

witte chocolade | citrus | mango | passievrucht

KINDERMENU                             26  per persoon

hapjes
minipizza | ham 
minividée | kaas 

tomatensoep | balletjes

luikse balletjes | aardappelkroketten*

chocolademousse 

GROENTEMENU  44  per persoon

smaakmakers om te starten
bataat | lakage bbq | rode biet
salade van zeewier | udon noodels | tom kha kai
kroketje ‘arancini’ | portobello | pecorino *warm   

cannelloni | 4 kazen | knolselder | boerenkool

soep van butternut | kokos | curry 

britse cottage pie | witloof | boterraap 

witte chocolade | citrus | mango | passievrucht

MENU HERT 58 per persoon

smaakmakers om te starten
tataki van rund | lakage bbq | rode biet
zalm | udon noodels | tom kha kai
kroketje ‘arancini’ | portobello | pecorino *warm   

gebakken zeebaars | kruidenkorst | knolselder 
| champignon | dashi beurre blanc

soep van butternut | kokos | curry 

hert | grand veneur | champignon | veenbessen | jonge wortel | 
witloof | aardappelkroketten*  

witte chocolade | citrus | mango | passievrucht
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KOUDE VOORGERECHTEN

rundscarpaccio 18 
rucola | tomaat | sjalot | vinaigrette

terrine van foie gras 23
 uienconfi tuur | brioche

*de koude voorgerechten worden op bord meegegeven

WARME VOORGECHTEN 

huisbereide kaaskroket (1 stuk) 2,5

huisbereide garnaalkroket (1 stuk) 4,5

1/2 kree�  28
bisque | tomaat | focaccia

cannelloni 17
 4 kazen | knolselder | boerenkool *v

gebakken zeebaars 19
kruidenkorst | knolselder | champignon | dashi beurre blanc

SOEPEN

kree� enbisque (1 liter) 14

soep van butternut (1 liter) 6 
kokos | curry

opgevulde kalkoen (vanaf 6p) 23
fi ne champagnesaus | champignon | veenbessen | jonge 
wortel |  witloof  | aardappelkrokketten*   

bestel tijdig! beperkte voorraad! 

hertenragout 21
champignon | veenbessen | jonge wortel |  witloof |
aardappelkrokketten*

volledige kree�  46
bisque | tomaat | tagliatelle

suprême parelhoen 24
fi ne champagnesaus | champignon | veenbessen | jonge 
wortel |  witloof | aardappelkrokketten*

hert  29
grand veneur | champignon | veenbessen | jonge wortel |  
witloof | aardappelkrokketten*

britse cottage pie 19
witloof | boterraap *v

zeebaars 29
witte wijnsaus | champignon | prei | nicola aardappel

Eenvoudige gerechten om op te warmen, speciaal voor grote groepen. 
Komptoir biedt dit jaar ook een eenvoudig oplossing aan voor kerstdag & 
nieuwjaarsdag. 

OVENSCHOTEL – VANAF 6 PERSONEN  

kip 12 per persoon
pastinaak | spitskool | gratin | alpenkäse

vislasagne 18 per persoon
spinazie | tomaat | mozarella

SUPPLEMENTEN

verse aardappelkroketten (5 stuks) 2,30

fi ne champagnesaus (0,5 liter) 8,00

grand veneursaus (0,5 liter) 8,00

aardappelgratin (portie ±450 gram) 7,00

HAPJES

assortiment 3 hapjes 9,00
tataki van rund | lakage bbq | rode biet
zalm | udon noodels | tom kha kai
kroketje ‘arancini’ | portobello | pecorino *warm

assortiment 3 hapjes - VEGGIE 9,00
bataat | lakage bbq | rode biet
salade van zeewier | udon noodels | tom kha kai
kroketje ‘arancini’ | portobello | pecorino *warm

gegratineerde oesters (6 stuks) 23,00

oesters natuur | creuses (6 stuks) 21,00

FINGERFOODS

MINIPIZZA
beenham Komptoir (4 stuks) 6,50
chorizo (4 stuks) 6,50
veggie (4 stuks) 6,50

MINIKROKETJES
risotto (6 stuks) 7,00
grijze garnalen (6 stuks) 9,00

MINIVIDÉE
grijze garnalen (4 stuks) 6,50
kaas (4 stuks) 6,50
pancetta (4 stuks) 6,50

EET- EN KAAS WINKEL

nieuw adres
Centrumstraat 43, 9920 Lievegem 

(naast het gemeentehuis Lovendegem)

BESTEL VIA ONZE NIEUWE
WEBSHOP WWW.KOMPTOIR.BE

bestel voor Kerstavond en Kerstdag 
tot en met 20 december – 18u00

bestel voor Oudejaar
tot en met 27 december – 18u00
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SOEPEN

kree� enbisque (1 liter) 14

soep van butternut (1 liter) 6 
kokos | curry

opgevulde kalkoen (vanaf 6p) 23
fi ne champagnesaus | champignon | veenbessen | jonge 
wortel |  witloof  | aardappelkrokketten*   

bestel tijdig! beperkte voorraad! 

hertenragout 21
champignon | veenbessen | jonge wortel |  witloof |
aardappelkrokketten*

volledige kree�  46
bisque | tomaat | tagliatelle

suprême parelhoen 24
fi ne champagnesaus | champignon | veenbessen | jonge 
wortel |  witloof | aardappelkrokketten*

hert  29
grand veneur | champignon | veenbessen | jonge wortel |  
witloof | aardappelkrokketten*

britse cottage pie 19
witloof | boterraap *v

zeebaars 29
witte wijnsaus | champignon | prei | nicola aardappel

Eenvoudige gerechten om op te warmen, speciaal voor grote groepen. 
Komptoir biedt dit jaar ook een eenvoudig oplossing aan voor kerstdag & 
nieuwjaarsdag. 

OVENSCHOTEL – VANAF 6 PERSONEN  

kip 12 per persoon
pastinaak | spitskool | gratin | alpenkäse

vislasagne 18 per persoon
spinazie | tomaat | mozarella

SUPPLEMENTEN

verse aardappelkroketten (5 stuks) 2,30

fi ne champagnesaus (0,5 liter) 8,00

grand veneursaus (0,5 liter) 8,00

aardappelgratin (portie ±450 gram) 7,00

HAPJES

assortiment 3 hapjes 9,00
tataki van rund | lakage bbq | rode biet
zalm | udon noodels | tom kha kai
kroketje ‘arancini’ | portobello | pecorino *warm

assortiment 3 hapjes - VEGGIE 9,00
bataat | lakage bbq | rode biet
salade van zeewier | udon noodels | tom kha kai
kroketje ‘arancini’ | portobello | pecorino *warm

gegratineerde oesters (6 stuks) 23,00

oesters natuur | creuses (6 stuks) 21,00

FINGERFOODS

MINIPIZZA
beenham Komptoir (4 stuks) 6,50
chorizo (4 stuks) 6,50
veggie (4 stuks) 6,50

MINIKROKETJES
risotto (6 stuks) 7,00
grijze garnalen (6 stuks) 9,00

MINIVIDÉE
grijze garnalen (4 stuks) 6,50
kaas (4 stuks) 6,50
pancetta (4 stuks) 6,50

EET- EN KAAS WINKEL

nieuw adres
Centrumstraat 43, 9920 Lievegem 

(naast het gemeentehuis Lovendegem)

BESTEL VIA ONZE NIEUWE
WEBSHOP WWW.KOMPTOIR.BE

bestel voor Kerstavond en Kerstdag 
tot en met 20 december – 18u00

bestel voor Oudejaar
tot en met 27 december – 18u00



AFHAALGERECHTEN IS ONS VAKGEBIED.

Pierre zorgt samen met zijn team dat uw gerecht speciaal is 
ontwikkeld om het beste resultaat bij u thuis te verkijgen. Met 
leuke details zoals menukaartjes en een perfecte beschrijving 
hoe u best uw gerecht afwerkt.

Proef de ambacht bij Komptoir,
Bedankt voor het vertrouwen! 

Dat 2023 even goed mag smaken! 

Santé,
Robbe & Pierre
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* 5 aardappelkroketten per persoon
U kan eenvoudig online bestellen op www.komptoir.be/bestellen of eventjes langskomen bij ons in de winkel. 

Tijdens de feestdagen kan u enkel producten bestellen die in onze feestfolder vermeld staan. 

MENU PARELHOEN 49 per persoon

smaakmakers om te starten
tataki van rund | lakage bbq | rode biet
kroketje ‘arancini’ | portobello | pecorino *warm   

scampi | courgette | tomaat | jasmijn rijst  

soep van butternut | kokos | curry 

suprême parelhoen | fi ne champagnesaus | jonge wortel 
| spruitjes |  witloof | aardappelkroketten*  

witte chocolade | citrus | mango | passievrucht

KINDERMENU                             26  per persoon

hapjes
minipizza | ham 
minividée | kaas 

tomatensoep | balletjes

luikse balletjes | aardappelkroketten*

chocolademousse 

GROENTEMENU  44  per persoon

smaakmakers om te starten
bataat | lakage bbq | rode biet
salade van zeewier | udon noodels | tom kha kai
kroketje ‘arancini’ | portobello | pecorino *warm   

cannelloni | 4 kazen | knolselder | boerenkool

soep van butternut | kokos | curry 

britse cottage pie | witloof | boterraap 

witte chocolade | citrus | mango | passievrucht

MENU HERT 58 per persoon

smaakmakers om te starten
tataki van rund | lakage bbq | rode biet
zalm | udon noodels | tom kha kai
kroketje ‘arancini’ | portobello | pecorino *warm   

gebakken zeebaars | kruidenkorst | knolselder 
| champignon | dashi beurre blanc

soep van butternut | kokos | curry 

hert | grand veneur | champignon | veenbessen | jonge wortel | 
witloof | aardappelkroketten*  

witte chocolade | citrus | mango | passievrucht
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KOUDE VOORGERECHTEN

rundscarpaccio 18 
rucola | tomaat | sjalot | vinaigrette

terrine van foie gras 23
 uienconfi tuur | brioche

*de koude voorgerechten worden op bord meegegeven

WARME VOORGECHTEN 

huisbereide kaaskroket (1 stuk) 2,5

huisbereide garnaalkroket (1 stuk) 4,5

1/2 kree�  28
bisque | tomaat | focaccia

cannelloni 17
 4 kazen | knolselder | boerenkool *v

gebakken zeebaars 19
kruidenkorst | knolselder | champignon | dashi beurre blanc

SOEPEN

kree� enbisque (1 liter) 14

soep van butternut (1 liter) 6 
kokos | curry

opgevulde kalkoen (vanaf 6p) 23
fi ne champagnesaus | champignon | veenbessen | jonge 
wortel |  witloof  | aardappelkrokketten*   

bestel tijdig! beperkte voorraad! 

hertenragout 21
champignon | veenbessen | jonge wortel |  witloof |
aardappelkrokketten*

volledige kree�  46
bisque | tomaat | tagliatelle

suprême parelhoen 24
fi ne champagnesaus | champignon | veenbessen | jonge 
wortel |  witloof | aardappelkrokketten*

hert  29
grand veneur | champignon | veenbessen | jonge wortel |  
witloof | aardappelkrokketten*

britse cottage pie 19
witloof | boterraap *v

zeebaars 29
witte wijnsaus | champignon | prei | nicola aardappel

Eenvoudige gerechten om op te warmen, speciaal voor grote groepen. 
Komptoir biedt dit jaar ook een eenvoudig oplossing aan voor kerstdag & 
nieuwjaarsdag. 

OVENSCHOTEL – VANAF 6 PERSONEN  

kip 12 per persoon
pastinaak | spitskool | gratin | alpenkäse

vislasagne 18 per persoon
spinazie | tomaat | mozarella

SUPPLEMENTEN

verse aardappelkroketten (5 stuks) 2,30

fi ne champagnesaus (0,5 liter) 8,00

grand veneursaus (0,5 liter) 8,00

aardappelgratin (portie ±450 gram) 7,00

HAPJES

assortiment 3 hapjes 9,00
tataki van rund | lakage bbq | rode biet
zalm | udon noodels | tom kha kai
kroketje ‘arancini’ | portobello | pecorino *warm

assortiment 3 hapjes - VEGGIE 9,00
bataat | lakage bbq | rode biet
salade van zeewier | udon noodels | tom kha kai
kroketje ‘arancini’ | portobello | pecorino *warm

gegratineerde oesters (6 stuks) 23,00

oesters natuur | creuses (6 stuks) 21,00

FINGERFOODS

MINIPIZZA
beenham Komptoir (4 stuks) 6,50
chorizo (4 stuks) 6,50
veggie (4 stuks) 6,50

MINIKROKETJES
risotto (6 stuks) 7,00
grijze garnalen (6 stuks) 9,00

MINIVIDÉE
grijze garnalen (4 stuks) 6,50
kaas (4 stuks) 6,50
pancetta (4 stuks) 6,50

EET- EN KAAS WINKEL

nieuw adres
Centrumstraat 43, 9920 Lievegem 

(naast het gemeentehuis Lovendegem)

BESTEL VIA ONZE NIEUWE
WEBSHOP WWW.KOMPTOIR.BE

bestel voor Kerstavond en Kerstdag 
tot en met 20 december – 18u00

bestel voor Oudejaar
tot en met 27 december – 18u00
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ontwikkeld om het beste resultaat bij u thuis te verkijgen. Met 
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Tijdens de feestdagen kan u enkel producten bestellen die in onze feestfolder vermeld staan. 

MENU PARELHOEN 49 per persoon
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tataki van rund | lakage bbq | rode biet
kroketje ‘arancini’ | portobello | pecorino *warm   

scampi | courgette | tomaat | jasmijn rijst  

soep van butternut | kokos | curry 

suprême parelhoen | fi ne champagnesaus | jonge wortel 
| spruitjes |  witloof | aardappelkroketten*  

witte chocolade | citrus | mango | passievrucht
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minividée | kaas 
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salade van zeewier | udon noodels | tom kha kai
kroketje ‘arancini’ | portobello | pecorino *warm   
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soep van butternut | kokos | curry 

britse cottage pie | witloof | boterraap 

witte chocolade | citrus | mango | passievrucht
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kroketje ‘arancini’ | portobello | pecorino *warm   

gebakken zeebaars | kruidenkorst | knolselder 
| champignon | dashi beurre blanc

soep van butternut | kokos | curry 

hert | grand veneur | champignon | veenbessen | jonge wortel | 
witloof | aardappelkroketten*  

witte chocolade | citrus | mango | passievrucht
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KOUDE VOORGERECHTEN

rundscarpaccio 18 
rucola | tomaat | sjalot | vinaigrette

terrine van foie gras 23
 uienconfi tuur | brioche

*de koude voorgerechten worden op bord meegegeven
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huisbereide kaaskroket (1 stuk) 2,5

huisbereide garnaalkroket (1 stuk) 4,5

1/2 kree�  28
bisque | tomaat | focaccia

cannelloni 17
 4 kazen | knolselder | boerenkool *v

gebakken zeebaars 19
kruidenkorst | knolselder | champignon | dashi beurre blanc

SOEPEN

kree� enbisque (1 liter) 14

soep van butternut (1 liter) 6 
kokos | curry

opgevulde kalkoen (vanaf 6p) 23
fi ne champagnesaus | champignon | veenbessen | jonge 
wortel |  witloof  | aardappelkrokketten*   

bestel tijdig! beperkte voorraad! 
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wortel |  witloof | aardappelkrokketten*

hert  29
grand veneur | champignon | veenbessen | jonge wortel |  
witloof | aardappelkrokketten*

britse cottage pie 19
witloof | boterraap *v

zeebaars 29
witte wijnsaus | champignon | prei | nicola aardappel

Eenvoudige gerechten om op te warmen, speciaal voor grote groepen. 
Komptoir biedt dit jaar ook een eenvoudig oplossing aan voor kerstdag & 
nieuwjaarsdag. 

OVENSCHOTEL – VANAF 6 PERSONEN  

kip 12 per persoon
pastinaak | spitskool | gratin | alpenkäse

vislasagne 18 per persoon
spinazie | tomaat | mozarella

SUPPLEMENTEN

verse aardappelkroketten (5 stuks) 2,30

fi ne champagnesaus (0,5 liter) 8,00

grand veneursaus (0,5 liter) 8,00

aardappelgratin (portie ±450 gram) 7,00

HAPJES

assortiment 3 hapjes 9,00
tataki van rund | lakage bbq | rode biet
zalm | udon noodels | tom kha kai
kroketje ‘arancini’ | portobello | pecorino *warm

assortiment 3 hapjes - VEGGIE 9,00
bataat | lakage bbq | rode biet
salade van zeewier | udon noodels | tom kha kai
kroketje ‘arancini’ | portobello | pecorino *warm

gegratineerde oesters (6 stuks) 23,00

oesters natuur | creuses (6 stuks) 21,00

FINGERFOODS

MINIPIZZA
beenham Komptoir (4 stuks) 6,50
chorizo (4 stuks) 6,50
veggie (4 stuks) 6,50

MINIKROKETJES
risotto (6 stuks) 7,00
grijze garnalen (6 stuks) 9,00

MINIVIDÉE
grijze garnalen (4 stuks) 6,50
kaas (4 stuks) 6,50
pancetta (4 stuks) 6,50

EET- EN KAAS WINKEL

nieuw adres
Centrumstraat 43, 9920 Lievegem 

(naast het gemeentehuis Lovendegem)

BESTEL VIA ONZE NIEUWE
WEBSHOP WWW.KOMPTOIR.BE

bestel voor Kerstavond en Kerstdag 
tot en met 20 december – 18u00

bestel voor Oudejaar
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FEESTFOLDER 2022-2023

BESTELLINGEN

Kerstavond en Kerstdag: 
tot en met 20 december – 18u00

Oudejaar: 
tot en met 27 december – 18u00

V.U. Komptoir BV

IN EIGEN
KAASKELDER

Op onze nieuwe locatie hebben wij 
een eigen kaaskelder, een uniek 

element die wij 
als kaasrijpers warm in het hart 

dragen.
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PROBEER EENS WIT
BIJ KAAS

Bij de kazen als hoofdmaal is onze 
favoriet de Raisac, Le Pluech.

Deze witte wijn hee�  toetsen van 
peer en honing. Deze aroma’s smelt-

en harmonieus samen en zorgen 
voor een frisse en kruidige afdronk. 

Een heerlijke combinatie met de ka-
zen die vol zijn van smaak. 

HET IS WEER ZOVER . . .

... samen genieten van lekker eten! Pierre & Robbe staan voor u klaar met 
volle goesting  om ook dit jaar met een knaller af te sluiten! 
Elk gerecht wordt getest en uitgewerkt om tot het beste resultaat te komen 
bij u thuis. 

Bestel eenvoudig onze huisbereide menu’s of kaasplanken via de webshop.

Fijne feestdagen, 
Groetjes,

Robbe & Pierre 
Team Komptoir 

STARTER

prosecco Treviso 19,50

VOORGERECHT & SOEP

fontarèche, wit 9,50
languedoc-Roussillon – chardonnay 

merica, wit 24,50
piëmonte – 100% arneis

HOOFDGERECHTEN

fontarèche - rood 9,50
languedoc-roussillon – syrah, grenache, 
carignan

masseria borgo del trulli 14,00
primitivo

KAAS ALS DESSERT

domaine de la baume 17,50
saint geniès - petit verdot

royal Tokaji 50cl, late harvest 21,00
furmint, muskatalya, harslevelu

KAZEN ALS HOOFDGERECHT

domaine Raissac - Le Puech 14,00 
chardonnay, viognier & muscat sec

domaine de la baume 17,50
saint geniès - petit verdot

RACLETTE

giroud vins - Fendant 17,50
chasselas - dôle

Bij al dat lekkers hoort natuurlijk een passende wijn. Ook daarvoor bent u in Komptoir aan het juiste adres. 
Aangepaste wijnen bij uw menu, gerechten of kazen. We bieden een selectie wijnen aan die door enkele 
liefhebbers is geselecteerd.

PRAKTISCH

Eet- en kaaswinkel Komptoir
Centrumstraat 43, 9920 Lievegem (Lovendegem) 
09 372.60.86  
info@komptoir.be – www.komptoir.be

Om de kwaliteit van onze producten te garanderen 
vragen wij u vriendelijk om tijdig uw bestelling door te 
geven.

Voor de feestdagen aanvaarden wij geen bestellingen 
via telefoon. 

OPENINGSUREN

Vrijdag 23/12   9.00u – 12u30  Winkel open
    Namiddag  Gesloten
Zaterdag 24/12   9.00u – 12.00u  Winkel open / geen afhalingen
    13.00u – 16.00u Enkel afhalingen 
Zondag 25/12   10.30u – 12.00u  Enkel afhalingen 
Maandag 26/12     Gesloten
Dinsdag 27/12   14.00u – 18.30u  Winkel open
Woensdag 28/12  9.00u – 12.30u  
    14.00u – 18.30u   Winkel open
Donderdag 29/12  9.00u – 12.30u
    14.00u – 18.30u  Winkel open
Vrijdag 30/12   9.00u – 12.30u   Winkel open
    Namiddag    Gesloten 
Zaterdag 31/12   9.00u – 12.00u  Winkel open / geen afhalingen 
    13.00u – 16.00u Enkel afhalingen 
Zondag 1/1      Gesloten

Vanaf 2 januari gelden onze normale openingsuren. 
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BROOD

KAASPLANK KOMPTOIR 15 per persoon
vanaf 4 personen

de klassiekers onder de kazen 
250-300 gr pp
dadels 
druiven 
radijsjes 
notenmengeling 

KAASPLANK KAASMEESTER 18 per persoon
vanaf 4 personen

de exclusieve kazen 
250-300 gr pp
medjoul dadels 
druiven 
radijsjes 
notenmengeling 
chutney 
brugse beschuiten

RACLETTESCHOTEL 18 per persoon
vanaf 4 personen 

minimum 3 soorten raclette kazen 200g pp
pancetta 
fi let d’ardenne 
notensalami 
paddenstoelen 
krielaardappelen
kerstomaten
augurkjes en uitjes 

KAAS ALS DESSERT 11 per persoon
vanaf 4 personen

150 gr pp
medjoul dadels 
radijsjes 
notenmengeling 
chutney 

Voor het brood raden wij per 
2 personen 1 broodje aan.   

Maak uw keuze uit: 

fl ûte pérène 3,30/stuk

meergranenbrood met 
vijgen, noten en abrikozen 5,80/stuk                  
(aanrader bij de kazen)

cramique rozijnen 4,50/stuk

pavé meergranen 4,80/stuk

molenaarsbrood donker 4,80/stuk

notenbrood - walnoten 4,50/stuk


