AFHAALLIJST

HERFST - WINTER
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ONTBIJTBOXEN

Jonge kaas, camembert, gekookte ham, 2 soorten verse confituur, chocoladepasta,
fruitsalade, yoghurt, vers fruitsap, potje chocolademousse, 3 soorten ontbijtkoeken, 3
soorten pistolets, boter, zoete verwennerij, afgewerkt met vers fruit.
Zonder bubbels
€24.50 p.p.
Met bubbels
€29.50 p.p.
(Gratis thuislevering binnen de 20 kilometer, vanaf 21 kilometer 0.35 cent per kilometer)
(minstens 2 dagen op voorhand te bestellen)

TAPASSCHOTEL
Aangepast volgens seizoen
Huisgemaakte Picon 75cl

WIJNEN

Fles Chardonnay 75cl
Fles Merlot 75cl

VOORGERECHTEN

Soep volgens seizoen
Herfstslaatje op basis van wildpastei en foie gras
Scampi's op wijze van de chef.(lichte bisque saus, curry en appels of lookboter)
Gastronomisch visserspotje
Gegratineerde Sint-Jakobsvruchten
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€10.00 p.p.
€17.00

€15.00
€15.00

€6.00 /L
€15.00 p.p.
€14.00 p.p.
€15.00 p.p.
€16.00 p.p.
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WARME VISGERECHTEN IN HOOFDGERECHT
Gebakken zalm met sausje van de chef wokgroenten en puree
Tagliatelle met gebakken scampi's in lichte bisquesaus
Tagliatelle met gebakken scampi's en coquilles in lichte bisquesaus
Tagliatelle met gebakken scampi's in lichte currysaus, gebakken appeltjes
Duo van scampi's en tongrolletjes vergezeld van wokgroentjes en puree
Kabeljauwhaasje, blanke botersaus op een bedje van prei met puree en garnalen
Gastronomisch visserspotje vergezeld van verse garnalen
Gastronomisch visserspotje met verse garnalen en puree, frietjes of kroketjes
Gegratineerde coquilles op fijne prei, witte wijnsaus en puree, met garnalen

€17.00 p.p.
€22.00 p.p.
€22.00 p.p.
€20.00 p.p.
€20.00 p.p.
€20.00 p.p.
€20.50 p.p.
€22.50 p.p.
€24.00 p.p.

WARME VLEESGERECHTEN IN HOOFDGERECHT
Vogelnestjes met puree
Mini hamburgertjes met pepersaus en Tagliatelle of puree
Spaghetti Bolognese
Spaghetti Bolognese saus
Vol au vent
Stoofvlees op grootmoeders wijze
Gebakken kippenfilet met zoetzure saus en rijst
Tagliatelle met gebakken kippenfilet currysaus en appeltjes
Gebakken kalkoenfilet met champignonsaus, warme groentjes en kroketjes
Gemarineerd varkenshaasje met sherrysaus, groentjes en krielaardappelen
Puree of frietjes

€10.00 p.p.
€12.00 p.p.
€10.00 p.p.
€7.00 /500g
€14.00 /Kg
€8.00 /500g
€16.00 /Kg.
€8.00 /500g
€16.00/Kg
€12.00 p.p.
€12.00 p.p.
€15.00 p.p.
€16.00 p.p.
€2.50 /500g
€5.00 /kg

WILDGERECHTEN IN HOOFDGERECHT
Parelhoenfilet met calvados saus,
aangepaste warme groenten en kroketjes
Fazantenfilet met fijne champagne saus,
aangepaste warme groenten en gratin dauphinois
Stoofpotje van wild
met warme groentjes en mini kroketjes
Patrijs met rode porto saus,
aangepaste warme groenten en amandelkroketjes
Hertenkalffilet met sausje van de chef
aangepaste warme groenten en gratin dauphinois
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€22.00 p.p.
€22.00 p.p.
€22.50 p.p.
€23.00 p.p.
€23.00 p.p.
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BROODJESBUFFET

Assortiment van ovenverse minibroodjes (7 stuks/pers.)
belegd met vleessalade, krabsalade, gerookte ham, préparé, jonge kaas,
gerookte zalm, seizoenssalade of charcuterie naar keuze.
Het buffet wordt gepresenteerd in een box met dagvers fruit

DESSERTS

Seizoensgebak
Huisgemaakte chocolade mousse
Tiramisu
Ruim assortiment ijscreaties, bij ons verkrijgbaar, bestel tijdig!
(zie www.glacespoland.be)

€10.80 p.p.

€4.50 /stuk
€5.00 /stuk
€6.00 /stuk

Alles is vers bereid, daarom vragen wij u om tijdig te bestellen
Op het GSM-nummer 0477/24.64.68
(bestellen 3 dagen op voorhand a.u.b.)
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