De Groene Vallei
Olenseweg 292
2260 Westerlo
014/26 71 27
verswinkeldegroenevallei.be

EINDEJAARSFOLDER
2020

Hapjes
Slow roasted rosbief-truffelmayonaise-Parmezaanse kaas

€ 1,95/st

Ambachtelijk gerookte zalm-roomkaas-verse kruiden		

€ 2,10/st

Glaasje kipcarpaccio					€ 1,95/st
Ovenklaar hapjesassortiment (5st/pers)			

€ 5,95/pers

Wrapschotel (vanaf 4 pers)					

€ 7,00/pers

Amuse mix (vanaf 4 pers)					

€ 8,50/pers

Olijven, gedroogde ham, zongedroogde tomaatjes, salami, kaas,
sweet peppers met roomkaas, cocktailsaté, dipstokjes en nacho’s
vergezeld met toverkazen

Voorgerechten
Trio van wildpastei-konfijt-peperkoek			

€ 7,30/st

Garnaalcocktail						€ 8,95/st
Rosbiefcarpaccio bearnaise					€ 8,50/st
Gemarineerde gerookte zalm				

€ 11,60/st

Verse kaaskroketten					€ 1,90/st
Verse garnaalkroketten					

€ 4,35/st

Soepen
Tomatenroomsoep met balletjes				

€ 4,50/l

Romig soepje van wilde boschampignons			

€ 4,50/l

Velouté van groene asperges en knolselder			

€ 4,75/l

Supplement stokbrood (wit/grof)				

€ 1,70/st

Supplement luxe mini broodjes (gemengd)			

€ 0,50/st

Hoofdgerechten (vanaf 2 pers)
Vol au vent						€ 6,70/pers
Varkenshaasje met peperroom OF champignonroom		

€ 12,80/pers

Hertenkalf ‘Grand Veneur’					€ 15,50/pers
Normandische tongrolletjes				€ 11,95/pers
		

Menu’s (vanaf 2 pers)
FEESTMENU						

€ 36,00/pers

Ovenklaar hapjes assortiment
Romig soepje van wilde boschampignons
Garnaalcocktail
Varkenshaasje met champignonroom
Kroketjes en groentekransje
Chocomousse

KIDS MENU						€ 11,95/pers
Tomatenroomsoep met balletjes
Vol au vent met kroketjes
Chocomousse

Eindejaarsbuffetten (vanaf 4 pers)
KLASSIEK GEMENGD VIS-VLEESBUFFET 			

€ 23,70/pers

Kippenboutje
Zacht gestoomde roze zalm
Trostomaat met grijze garnalen
Gevuld eitje
Hamrolletje met asperges
Varkens- en rundsgebraad
Variatie van verse groentjes en fruit, sausjes, pasta- en aardappelsla

VIP-BUFFET 						€ 29,70/pers
Zacht gestoomde roze zalm
Trostomaat met grijze garnalen
Perzikje gevuld met tonijnsla
Gerookte zalm
Gevuld eitje
Hamrolletje met asperges
Wildpaté
Italiaanse ham met meloen
Kippenboutje
Varkensgebraad
Variatie van verse groentjes en fruit, sausjes, pasta- en aardappelsla

Fondue & Gourmet (vanaf 4 pers)
Koud groentenassortiment 				

Sla, gegarneerde tomatenschijfjes, worteltjes, komkommerschijfjes,
witte koolsla, rode koolsla, pastasalade, aardappelsla van ‘t huis

€ 6,40/pers

Groentenassortiment gourmet				€ 7,40/pers
Sla, gegarneerde tomatenschijfjes, worteltjes, komkommerschijfjes,
witte koolsla, rode koolsla, aardappelsla, gekruide bakaardappeltjes,
bijhorende bakgroentjes

Fondue met sauzen					€ 11,95/pers
Rundsvlees, varkensvlees, kip, kalfsvlees, worstje, gehaktballetjes
en spekvinkje

Gourmet klassiek met sauzen				

€ 11,95/pers

Gourmet deluxe met sauzen				

€ 13,95/pers

Steak, kip, hamburger, chipolata, saté, schnitzel, gehaktballetjes
en spekvinkje

Steak, kip, hamburger, chipolata, cordon bleu, spekvinkje,
gehaktballetjes, kalfslapje en gemarineerd lamskoteletje

Winter barbecue						€ 18,00/pers
Hapjes (5st): mini satékes van rundsvlees, varkensvlees, kip,
kalfsvlees en lamsvlees
Chateau Briand gemarineerd met champignonroom
Rookworsten
Gemarineerde hertenkalffilet met wildsaus
Breydelspek van het huis
BBQ aardappeltjes

Koude bijgerechten
Rijstsalade						€ 11,60/kg
Aardappelsla van’t huis					€ 11,95/kg
Pasta pesto						€ 15,60/kg
Pasta met ei en tomaat					
€ 14,35/kg
Witte kool in dressing					
€ 9,85/kg
Rode kool in vinaigrette					
€ 7,15/kg
Tomatensla						€ 12,85/kg
Wortelsla						
€ 13,65/kg
Bloemkoolsla						€ 14,95/kg
Fris groenteslaatje					€ 12,85/kg
Rode bietjessla						€ 12,50/kg
Fitness-sla						€ 14,40/kg
Boontjessla						
€ 14,30/kg
Bourgondisch slaatje					€ 15,95/kg

Warme bijgerechten
Verse kroketten						
€ 0,35/st
Aardappelpuree (300gr/pers)				
€ 3,15/pers
Aardappelgratin (300gr/pers)				
€ 3,45/pers
Gestoofde peertjes met passievruchten			
€ 1,60/st
Boontjes in spek						€ 1,80/st
Appeltjes met veenbessensaus				
€ 2,35/st
Warm groentekransje 					€ 5,95/st
Houten ovenringetje gevuld met een bloemkoolroosje,
broccoliroosje, boontjes in een spekjasje, gestoomde winterworteltjes,
Mechelse spruitjes, witloofstammetje

Desserten
Huisbereide chocomousse					€ 2,60/st
Tiramisu							€ 2,60/st
Mousse van speculoos					€ 2,60/st
Trio van dessertglaasjes 					
€ 7,80/pers
Kaasplank (vanaf 4 pers)					
€ 8,50/pers

Kerststronken
Wij werken samen met bakkerij Den Troon uit Grobbendonk!
Voor kerststronken en dergelijke kan u ook bij ons terecht, contacteer ons voor meer info!

Normale openingsuren
Maandag t.e.m. vrijdag 7.00- 18.00u
Zaterdag 8.00u -17.00u
Zondag 8.00u - 12.00u
Woensdag gesloten

Speciale openingsuren feestdagen
Woensdag 23/12
Donderdag 24/12

7.00u - 18.00u
7.00u - 13.00u (Afhaal bestellingen 14.00u - 16.00u)

Vrijdag 25/12 		

10.00u - 12.00u (Enkel afhaal bestellingen)

Donderdag 31/12

10.00u - 12.00u (Enkel afhaal bestellingen)

Gesloten van vrijdag 1/1 t.e.m. woensdag 6/1

Praktische informatie
Bestellingen voor Kerst kunnen ten laatste geplaatst worden op donderdag 17/12/2020.
Bestellingen voor Oudjaar kunnen ten laatste geplaatst worden op donderdag 24/12/2020.
Er kan niet worden afgeweken van de samenstelling van pakketten en buffetten. Hou er
ook rekening mee dat deze pas te verkrijgen zijn vanaf 4 personen .
Om een vlotte afhaling te garanderen, vragen wij om uw bestelbon mee te brengen
en uw bestelling te komen afhalen binnen de afgesproken tijdspanne.
Online bestellingen zijn enkel geldig indien u van ons een bestelbonnummer hebt
ontvangen. Als u geen nummer heeft ontvangen, is uw bestelling niet toegekomen bij ons.
Bij afhaling krijgt u de nodige info mee naar huis over het opwarmen van de gerechten.
Prijzen en aanbod geldig tot 31/12/2020.
Voor onderstaande materialen wordt een waarborg aangerekend. Indien u deze proper
en in goede staat terug brengt, krijgt u deze waarborg volledig terug betaald.
* Bak € 3,86/stuk
* Mini glaasjes € 2,00/stuk (hapjes en trio van dessertglaasjes)
* Whisky glazen € 5,00/stuk (voorgerechten en desserten)
* Imitatieleisteen € 5,00/stuk (groenteschotels en amusemix)
* Porselein € 15,00/stuk (voorgerechten)
* Houten plank € 15,00/stuk (wrapschotel en kaasplank)

Wij wensen iedereen een prettig Eindejaar toe!
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