Rouwmaaltijden
De koffietafel is een essentieel onderdeel als het gaat over afscheid nemen van een overleden persoon en
wordt dus niet zomaar georganiseerd.
Vaak is dit een van de belangrijkste momenten bij het afscheid nemen. Men kan iedereen van de familie,
vrienden of kennissen nog een terugzien. Het is een gelegenheid om bij te praten, over de overledene of
over andere leuke momenten die ze met de overledenen hebben gehad.
Een moment om te koesteren met kwaliteitsvolle producten om het geheel compleet te maken. Zo hoeft u
zich geen zorgen te maken bij de uitvoering van de rouwtafel.
De5Wegen Westrozebeke bekommert zich om alle praktische puntjes zodat de maaltijd in alle sereniteit
kan verlopen met diep respect voor de rouw van de familie.
De 5 Wegen Westrozebeke
Huyze Decock-Stols bij Frederik en Griet
Ontmijnerstraat 2
8840 Westrozebeke-Vijfwegen (Staden)
051/69.40.62
0477/24.64.68
Info@de5wegen.be
www.de5wegen.be
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Aperitief
Witte of rode martini
Witte of rode porto
Witte of rode Pineau
Sherry
Kirr
Witte wijn droog
Witte wijn zoet
Vers fruitsap
Schuimwijn
Cava

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 5,00
€ 3,50
€ 4,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 6,00

Broodjesbanket
Basis: broodjesmengeling, boter, ham, kaas, vleessalade, krabsalade
Variatie aan boterkoeken
Uitbreiding charcuterie: gebakken rosbief, gerookte vleeswaren, paté
Uitbreiding vis: Gerookte zalm, vissalade, scampisalade
Uitbreiding kazen

€ 12,00 p.p.
+ € 4,00
+ € 5,00
+ € 6,00
+ € 7,00

Warme dranken
Koffie of thee
Huisbereide chocolademelk

€ 3,00
€ 3,50

Soepen
Tomatenroomsoep
Bloemkoolsoep
Champignonroomsoep
Franse uiensoep met krokantjes
Pompoensoep (oktober tot januari)
Witloofsoep met gebakken scampi
Aspergeroomsoep
Vissersroomsoep
Bisque van garnalen geflambeerd met Armagnac en bieslookroom
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€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 6,50
€ 8,00
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Hoofdgerechten
Gebraiseerde ham met verse bearnaisesaus
Varkensgebraad met mosterdsaus
Mosterdgebraad met bruine saus
Kruidengebraad in lookroomsausje
Duivelsgebraad met portosaus
Napolitaans gebraad in roomsaus
Ardeens gebraad met oesterzwammensaus
Orlofgebraad in champignonroomssaus met cognac
Varkenshaasje in archiducsaus
Kalkoenfilet met warme groenten en aardappelkroketten
Het beste van parelhoen met Bourgondische – of bruine Westmallesaus
Rosbief met warme groenten en aardappelkroketten in eigen jus
Rosbief met warme groenten en aardappelkroketten met saus naar keuze
Kalfsgebraad met een fluweelzacht graanmosterdsausje

€ 15,00
€ 15,50
€ 15,50
€ 15,50
€ 15,50
€ 16,00
€ 15,50
€ 16,00
€ 16,50
€ 16,50
€ 18,00
€ 21,00
€ 22,00
€ 26,00

Dessert
Luxe banketgebak naar keuze of volgens seizoen
Koffie of thee (2x bediend):
·
Koffie of thee met zoetigheden
·
Koffie of thee met verse appelcake (huisgemaakt)
·
Koffie of thee met fijne pralines
·
Koffie of thee met petit-fours
·
Koffie of thee met fijne koekjes (huisgemaakt)

Vanaf € 3,60
€ 3,50
€ 4,50
€ 6,00
€ 6,00
€ 7,00

Alle prijzen inclusief btw, uitgedrukt in euro.
Alle prijzen zijn per persoon.
Prijzen onder voorbehoud van drukfouten.
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