
Afhaalmenu's van 22 december 2021  tot en met 2 januari 2022
Maximum 2 verschillende hoofdgerechten per bestelling .
Bestel tijdig ( minstens 1 week op voorhand )

Volledige lijst

Soepen Euro
Tomatenroomsoep 4.25 /lt
Aspergeroomsoep 4.25 /lt
Cressonsoep 4.25 /lt
Voorgerechten

Artisanale kaaskroketten 2,00 / st
Kipcocktail 4,75 / st
Gevulde videe 4,75 / st
Garnaalcocktail 7,25 / st

Nagerechten
Chocolademousse 2,30 / pers
Condé rijst 2,30 / pers
Speculoosbavarois 2,95 / pers
Javanais 2,95 / pers
Deservariatie (3 pp) 4,25 / pers

Prijzen per Kg
Videe van kip 14,00 /kg
Kalfsfricasee 17,00 /kg
Gebraden kip 8,00 /stuk

Hoofdgerechten
Gebraad met groentenkrans 11,65 /pers
Orloffgebraad met groenten 11,65 /pers
Varkenshaas in roomsaus met groenten 15,75 /pers
Kippefilets met fruitsla / champ. saus 12,25 /pers
Kippefilets met champ. saus en groenten 14,50 /pers
Kalkoenfilets met fruitsla / champ.saus 11,95 /pers
Kalkoenfilet met champ. saus en groenten 14,95 /pers
Zalmmoten met garnalensaus en groenten 18,50 /pers
Normandische tongfilets met groenten 18.50/pers

hoofdgerechten altijd incl. kroketten, aardappelnootjes of brood
groenten extra 3,95 /pers
saus extra: champ., bearnaise, peper, porto, … 2,50 /pers
verse fruitsla extra 4,50 /pers
verse kroketten 0,30 /stuk

Breugheltafel 19,50 /pers
Hespenrolletje met asperges witte pensen
gebraad, rosbief zwarte pensen
vleesbrood en paté frikadellen met krieken
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breugelspek, breugelkop kip met appelmoes
gevulde eitjes, gevulde perzik boerebrood en stokbrood
diverse groenten Rijstpap met bruine suiker

Koud buffet 1 19,95/pers
Tomat-crevette gevulde perzik
gebraad - rosbief diverse groenten
kipfilet verschillende sausen
hespenrolletjes met asperges aardappelen, rijst of pasta
gevulde eitjes verschillende soorten broodjes en stokbrood

Koud buffet 2 24,75 /pers
zelfde samenstelling als koud buffet 1 vermeerderd met zalm

Koud buffet 3 27,95 /pers
zelfde samenstelling als koud buffet 2 vermeerderd met gerookte zalm, gerookte heilbot, gerookte forel

Afhaalgerechten voor in de microgolf of vacuum (makkelijk op te warmen)
Indien u uw gerechten warm wenst komt er €1,25 per persoon bij

MENU 1 27,00€

Gevulde vide
Aspergeroomsoep
Varkenshaasje - roomsaus
groenten - kroketten
Dessertvariatie 3 pp
Chocomousse - speculoosbavarois - Javanais

MENU 2 28,65€

Garnaalcocktail
Tomatenroomsoep
Kalkoenfilet – champ.roomsaus
groenten – kroketten
Dessertvariatie 3 p.p.
Chocomousse - speculoosbavarois - Javanais

MENU 3 29,70 €

Kipcocktail
Cressonroomsoep
Zalmmoten met garnalensaus
groenten en kroketten
Dessertvariatie 3 p.p.
Chocomousse - speculoosbavarois - Javanais
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