Feestdagen 2021-2022

Zelf samen te stellen
voor af te halen feestdagen 2021-2022
Aperitiefhapjes
Kippenspiesje met ananas chutney, mini quiche, scampi´s in een glaasje
met tomatensalsa, omelet met gerookte zalm en kruidenkaas, tomaat met
mozzarella en basilicum op stokje
€9/ 3stuks

Voorgerechten of tussengerechten warm
Videe
met koekje

€9

p.p

Tongrolletjes met fijne groenten en kerstkoekjes

€11 p.p

Pasta met scampi’s en kruidensaus

€11 p.p

Voorgerechten of tussengerechten koud
Zalmcocktail

€11 p.p

Kipcocktail

€10 p.p

Carpaccio
Rucolasalade en garnituurtjes

€1 2 p.p

Wildpate ‘s op een bedje van salade en uienconfijt

€11 p.p

Bij ieder gerecht word een broodje en botertje voorzien

Soepen
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Aspergesoep met bladerdeeg garnituur

€7 per L

Kervelsoep met balletjes en bladerdeeg garnituur

€7 per L

Kippensoep met bladerdeeg garnituur

€7 per L

Tomatensoep met balletjes en bladerdeeg garnituur

€7 per L

Agnes sorel roomsoep en bladerdeeg garnituur

€8 per L

Hoofdgerechten vlees
Kalkoenfilet met sinaas portosaus,
ananas perzik en veenbessen

€23 p.p

Varkenshaasje gevuld met fijne groenten en Spaanse saus

€24 p.p

Varkensgebraad met verse champignonsaus

€22 p.p

Parelhoen met honing mosterd saus

€25 p.p

Konijnenbout op grootmoeders wijze

€25 p.p

Kalfsfricassee met mosterd roomsaus

€24 p.p

Wildragout in wijnsaus en verse champignons

€26 p.p

Hoofdgerechten zijn ruim voorzien van warme groenten en
aardappelbereiding

Bloemkool, spruiten, witloof,
Boontjes met spek, wortelen en erwten

Verse huisbereide kroketten of
Aardappelgratin of puree

Extra saus
Porto sinaasappelsaus, champignonsaus, Spaanse saus, Honing
mosterdsaus
Deze sauzen ook appart verkrijgbaar
Meerprijs saus 500gr €6
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Hoofdgerechten vis
Tongrolletjes met fijne groenten afgewerkt met grijze granaatjes €23 p.p
Gegrilde zalmfilet met hollandaisesaus

€24 p.p

Vispannetje met verse vis

€25 p.p

Hoofdgerechten zijn ruim voorzien van warme groenten en
aardappelbereiding

Bloemkool, spruiten, witloof,
Boontjes met spek, wortelen en erwten

Verse huisbereide kroketten of
Aardappelgratin of puree

Dessert
Chocolademousse in glas (groot)

€5 p.p

Tiramisu met speculaas in glas (groot)

€5 p.p

Tiramisu met stukjes appel in limoncello in glas (groot)

€6 p.p

Mokka potje in glas (groot)

€5 p.p

Panna cotta met rode vruchten in glas (groot)

€5 p.p

3 Glaasjes klein dessert naar keuze

€7 p.p

Pastabuffet
Pasta buffet
Verschillende pasta’s naar keuze+ broodassortiment+
2 soorten kaas

€25 p.p

Koud buffet
Koud buffet en vis
Vlees: varkensgebraad, kalkoengebraad
Kippenboutjes, aspergerolletjes, meloen met ham,
gehaktballetjes
Vis: gestoomde zalm, tomaat met grijze garnalen,
Kiwi opgespoten forelmousse, gerookte zalm, gamba’s

€33 p.p.
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Aardappel- pasta en rijstsalade
uitgebreid groenten assortiment met 3 koude sausen
en brood assortiment

Kaas en vleesschotel
Verschillende soorten kaas, paté en charcuterie afgewerkt
Met ui confituur, mosterd, vers fruit, noten mengeling
en ruim assortiment broodjes en voorzien van botertjes

€23 p.p

Gourmet en fondueschotel
Gourmet
Biefstuk, varkenshaasje, gourmetburger, souvlaki,
Reefilet, everzwijnfilet , kipfilet, lamskroontje, gerookt spek, mini-worstje
€30 p.p
Visgourmet
Zalmfilet, roodbaarsfilet, tonijnfilet, scampi’s,
kabeljauwfilet, coquille vis.

€32 p.p

Aardappel- pasta en rijstsalade
uitgebreid groenten assortiment met 2 koude sausen en 1 warme saus
en brood assortiment
Dit alles is bij gourmet en fondueschotel inbegrepen.

