Koude Aperitiefhapjes:

Soepen:

Klassiekers:

Parmaham met meloenbolletje

€ 0,75/st

Champignonroomsoep

€ 5,25/L

Kerstomaatje met grijze garnalen

€ 1,50/st

Tomatenroomsoep

€ 5,25/L

Haringhapje met appel en rode biet

€ 1,50/st

Vissoepje

€ 9,75/L

Koud erwtensoepje met munt

€ 1,50/st

Kreeftensoep

€ 10,50/L

Rauwkostgroentjes met dipsaus (10 personen)

€ 10,00

Tafelbordje met borrelhapjes
(olijven, salami, ansjovis, kaas)

€ 5,00

Spiesje van tomaat en mozzarella

€ 0,95/st

Warme Aperitiefhapjes:
Bladerdeeggebakje kip

€ 0,85/st

Bladerdeeggebakje vis

€ 0,95/st

Bladerdeeggebakje champignon

€ 0,95/st

Kaasrolletje

€ 0,85/st

Minipizza

€ 0,85/st

Assortiment bladerdeegpasteitjes (5 stuks)

€ 4,25

Pruimpje met een spekjasje

€ 0,75/st

Kippenboutje apero

€ 0,85/st

Vlees:
Varkenshaasje met champignon- of roze pepersaus

€ 9,75

Ragout van everzwijn

€ 9,50

Fazantenfilet “Grand veneur”

€ 16,95

Hertenmedaillon met poivradesaus

€ 15,25

Vis:
Zalm met een zachte mosterdroomsaus

€ 15,50

5 Tongrolletjes nantua (kreeftensaus)

€ 15,50

Scampi met kokoscurry (10 stuks)

€ 14,90

Kabeljauwhaasje met garnaaltjes en
fijne groentenjulienne

€ 15,50

Fondue
Malse stukjes rundsvlees, kalfsblokjes, kippensneetjes,
mini vinkjes, spekrolletjes, trio van gehaktballetjes

€ 9,95

Fondue gourmand
€ 12,95
Malse stukjes rundsvlees, kalfsfilets, kippensneetjes,
lamsfilets, chipolatas, spekrolletjes, trio van gehaktballetjes
Kids fondue
Kippenblokjes, spekrolletjes, chipolatas, trio van
gehaktballetjes

€ 6,95

Gourmet
€ 9,95
Tournedos met kruidenboter, fijne stukjes kip,
varkenslapjes, miniburgers, mini brochettes, chipolatas,
mini cordon blues
Gourmet gourmand
Tournedos met kruidenboter, fijne stukjes kip,
kalfsmedaillons, reefilets, everzwijnentournedos,
miniburgers, chipolatas

€ 14,95

Steengrill
€ 9,95
Tournedos met kruidenboter, stukjes malse kip,
varkenslapjes, mini burgers, mini brochettes, chipolatas,
lamskoteletjes
Teppan Yaki
€ 17,95
Tournedos met kruidenboter, eendenfilets, lamsfilets,
chipolatas, kalfslapjes, varkensfilets, mini burgers, scampis,
pangasiusfilets

Verse aardappelbereidingen:
Puree

€ 9,90/kg

€ 9,00

Wortelpuree

€ 9,90/kg

€ 7,75

Kroketten

€ 0,30/st

Slaatje met gerookte eendenborst

€ 10,50

Gratin

€ 9,90/kg

Tomaat met grijze garnalen en slagarnituur

€ 10,50

Koude voorgerechten:
Trio van wildpaté
Carpaccio van rundsvlees

Gedroogde Serrano ham met meloen

€ 8,00

Halve kreeft “Belle vue”

€ 16,50

Frisse zalmtartaar

€ 9,50

Warme voorgerechten:

Groentebereidingen:

Supplementen:
Aardappelen om te bakken

€ 9,90/kg

Aardappelsalade

€ 9,80/kg

Groenteschotel (aardappelsalade incl.)

€ 4,50

Pannenkoekendeeg

€ 5,50/kg

Gegrild tomaatje met Provençaalse kruiden

€ 0,60/st

Sauzen:

Peertje in rode wijn

€ 1,25/st

€ 9,50/kg

Appel met veenbesjes

€ 2,50/st

Koude sauzen
Mayonaise, look, curry, cocktail, tartaar,
zigeuner, ketchup

Gegaard witloof

€ 1,15/st

Warme sauzen
Champignon, peper, grand veneur, poivrade

€ 15,20/kg

Artisanale kaaskroketjes (2 stuks)

€ 1,85

Boontjes met een spekjasje

€ 1,15/st

Artisanale garnaalkroketjes (2 stuks)

€ 3,25

Gestoofde erwtjes en wortelen

€ 10,25/kg

Zeevruchtenpannetje

€ 8,25

Warme groentekrans

€ 4,50

Scampi met kokoscurrysausje (6 stuks)

€ 10,25

3 Tongrolletjes nantua (kreeftensaus)

€ 9,25

Kippenpastei met paddenstoelen

€ 7,50

Feestmenu’s
Menu 1

€ 22,50

Zeevruchtenpannetje
Varkenshaasje met peper– of champignonsaus,
Groentekrans en gratin aardappelen

Kerst– en eindejaarsmenu
2015 - 2016

Dessertbordje
Menu 2

€ 22,50

Tomatensoep
Kabeljauwhaasje met garnalen, juliennegroenten
en puree
Dessertbordje
Menu 3

€ 33,00
Levering tijdens de feestdagen:

Tongrolletjes nantua
Vissoepje
Zalm met een zacht mosterdsausje en puree
Dessertbordje
Menu 4

€ 31,00

Trio van wildpaté

24/12/2015

levering tussen 10.00 en 16.00 uur

25/12/2015

levering tussen 10.00 en 16.00 uur

31/12/2015

levering tussen 10.00 en 15.00 uur

01/01/2016

levering tussen 11.00 en 14.00 uur

Andere leverdata kunnen eveneens besproken worden.

Soepje van boschampignons
Hertenmedaillon met poivrade, groentekrans
en gratin aardappelen

Daar wij steeds met verse producten werken en ook
in de drukke feestperiode hoogwaardige kwaliteit
nastreven, vragen wij om uw bestelling uiterlijk 5
dagen voor de gewenste levering te plaatsen.

Dessertbordje

Desserten:
Trio van chocolademousse

€ 4,50

Parfait met appel en karamel

€ 3,75

Panna cotta met passievruchtenkern

€ 3,75

Creme brulée van peer en peperkoek

€ 3,75

After-Eightmousse

€ 3,75

Dessertbordje (panna cotta, parfait en After-Eight)

€ 5,50

Dranken:
Cava: La Escapada Brut - Macabeo,Parellada,Chardonnay € 18,5/fl
Rood: Four Seasons - Cab. Sauvignon - California 2013

€ 9,45/fl

Rood: Winch - Merlot - Frankrijk 2014

€ 11,5/fl

Rood: Tor Del Colle - Abruzzo - Italië 2012

€ 15,4/fl

Wit: Four Seasons - Chardonnay - California 2014

€ 9,45/fl

Wit: Winch - Sauvignon - Frankrijk 2014

€ 11,5/fl

Wit: Terre Degli Eremi - Abruzzo - Italië 2014

€ 15,4/fl

Telefoon:

Alle prijzen zijn BTW inbegrepen en per persoon, tenzij anders vermeld.

