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EINDEJAARSFOLDER
2021

Wij kijken er naar uit om u opnieuw culinair te verwennen tijdens de gezelligste
periode van het jaar! In deze folder stellen we u graag onze nieuwe feestmenu’s
voor. Ook onze traditiegetrouwe groenten- en vleesschotels, koude buffetten, tapas
en desserten zijn nog steeds op bestelling te verkrijgen.
Vanaf dit jaar nemen wij geen andere bestellingen meer aan op 24, 25 en 31
december. Voor alle andere gerechten, bijgerechten en lekkernijen zoals hapjes,
soepen, slaatjes ed. kan u terecht in onze winkel.
Vanaf donderdag 23 december zal een perfecte samenwerking tussen onze koude
en warme keuken zorgen voor een enorme variatie én voldoende voorraad. Wij
staan met man en macht voor u klaar!
Wij danken u alvast voor het vertrouwen!
Wij wensen u een zalige kerst en een gelukkig 2022!
Culinaire groeten,
Elien, Noël, Léno & Matté

Tapas
Wrapplank 							€ 7,00 pp
(vanaf 4 personen/waarborg plank € 15)

Een variatie van verschillende koude mini wraps, gepresenteerd op een houten plank

Amusemix							 € 8,50 pp
(vanaf 4 personen/ waarborg leisteen € 5)

Olijven, gedroogde ham, zongedroogde tomaatjes, salami-en kaasblokjes, ansjovissen,
cocktailsaté, dipstokjes en nacho’s vergezeld van dipsauzen

Tapas de luxe 							€ 17,65 pp
(per 4 personen te bestellen/ waarborg leisteen € 5)

Glaasje slow roasted rosbief – truffelmayonaise - Parmezaanse kaas
Glaasje gerookte zalm-roomkaas-verse kruiden
Mini wrap met kip
Olijven
Zongedroogde tomaatjes
Ansjovisjes
Gedrooge ham
Salami
Kaasblokjes
Cocktailsaté
Dipstokjes en nacho’s vergezeld van dipsauzen

Fondue & gourmet
Koud groentenassortiment 					

€ 6,40 pp

(vanaf 4 personen/ waarborg leisteen € 5)

Sla, gegarneerde tomatenschijfjes, worteltjes, komkommerschijfjes,
witte koolsla, rode koolsla, pastasalade, aardappelsla van ’t huis

Groentenassortiment gourmet 					

€ 7,40 pp

(vanaf 4 personen/waarborg leisteen € 5)

Sla, gegarneerde tomatenschijfjes, worteltjes, komkommerschijfjes,
witte koolsla, rode koolsla, aardappelsla van ’t huis, gekruide bakaardappeltjes,
bijhorende bakgroentjes

Fondue met sauzen 						

€ 13,65 pp

(vanaf 4 personen)

Rundslvlees, varkensvlees, kip, kalfsvlees, worstje, gehaktballetje en spekvinkje

Gourmet klassiek met sauzen 					

€ 13,65 pp

(vanaf 4 personen)

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

Gourmet deluxe met sauzen 					

€ 15,95 pp

(vanaf 4 personen)

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

Winter barbecue 							€ 25,65 pp
(vanaf 4 personen)

Hapjes (5st): mini satékes van rundsvlees, varkensvlees, kip, kalfsvlees en lamsvlees
Chateau Briand gemarineerd met champignonroom, rookworsten, gemarineerde
hertenkalffilet met wildsaus, Breydelspek van ’t huis, BBQ aardappeltjes

Feestmenu’s
Menu 1 € 38,50 pp
(vanaf 2 personen)

Koude en warme hapjes
Garnaalcocktail
Romig soepje van boschampignons
Varkenshaasje met champignonroomsaus, kroketjes en groentekransje
Chocomousse

Menu 2 € 35,00 pp
(vanaf 2 personen)

Koude en warme hapjes
Duo van kaas en garnaalkroket
Vélouté van groene asperges en knolselder
Kerstkalkoen met kroketjes en groentekransje
Chocomousse

Menu 3 € 41,00 pp
(vanaf 2 personen)

Koude en warme hapjes
Garnaalcocktail
Romig soepje van boschampignons
Hertenfilet in grand veneursaus
met kroketjes en groentekransje
Chocomousse

Menu 4 € 39,50 pp
(vanaf 2 personen)

Koude en warme hapjes
Duo van kaas en garnaalkroket
Vélouté van groene asperges en knolselder
Tongrolletjes met juliennegroentjes en puree
Chocomousse

Kidsmenu € 11,95 pp

Tomatenroomsoep met balletjes
Vol au vent met kroketjes
Chocomousse

Koud Buffet
Klassiek gemengd vis-vleesbuffet 					
(vanaf 4 personen)

€ 24,90

Kippeboutje
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 							€ 31,50
(vanaf 4 personen)
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

Extra’s
Artisanale kaaskroketten 						€ 1,90/st
Artisanale garnaalkroketten 					€ 4,35/st
Verse kroketten 							€ 0,35/st
Groentekransje 							€ 5,95/st
Stokbrood wit/grof 						€ 1,70/st
Luxe mini broodjes (gemengd) 					
€ 0,50/st

Desserten
Huisbereide chocomousse 						€ 2,60/st
Tiramisu 							€ 2,60/st
Mousse van speculoos 						€ 2,60/st
Trio van dessertglaasjes 						€ 7,80/pp
Kaasplank 							€ 8,50/pp

Waarborgen

Bak € 3,85 (elke bestelling wordt in een bak geplaatst)
Mini glaasjes € 2,00 (hapjes in de menu’s)
Whisky glazen € 5,00 (garnaalcocktail in de menu’s en alle desserten)
Imitatie leisteen € 5,00 (amusemix, tapas de luxe en groentepakketten)
Houten plank € 15,00 (wrapplank en kaasplank)

Praktische informatie

Bestellingen voor kerst kunnen geplaatst worden t.e.m. zondag 19 december. Bestellingen
voor oudjaar t.e.m. zondag 26 december.
Een bestelling plaatsen
1. In de winkel tijdens onze besteldagen
Op volgende dagen nemen wij uitgebreid de tijd om uw bestelling zorgvuldig te noteren
én eventueel persoonlijk advies te geven:
• Zaterdag 11 december
• Zaterdag 18 december
• Zondag 26 december
Uw bestelling wordt ook afgerekend, zo hoeft u niet te wachten wanneer u
uw bestelling komt afhalen. Hou rekening met eventuele waarborgen die betaald
moeten worden.
2. Via onze webshop 24/24, 7/7
Na het plaatsen van een bestelling via onze webshop ontvang u van ons een mail
met hierin uw bestelbonnummer, het te betalen bedrag (inclusief waarborgen)
en onze betaalgegevens. U schrijft het bedrag binnen de 3 dagen over.
Mogen wij u vriendelijk vragen om niet via de telefoon te bestellen?
Als u graag persoonlijk wordt verder geholpen kan u bestellen in de winkel
tijdens onze besteldagen. U wordt dan door de juiste persoon verder geholpen.
Een bestelling afhalen
Om een vlotte afhaling te garanderen vragen wij u om uw bestelbon of bevestigingsmail
met bonnummer én uw betaalbewijs mee te brengen. Uw bonnummer is van groot belang
om de bestelling snel terug te vinden. U kan uw bestelling rechtstreeks afhalen in de tent
naast de winkel tijdens de voorziene uren (zie openingsuren)

Normale openingsuren
Maandag t.e.m. vrijdag 7.00u – 18.00u
Zaterdag 8.00u – 17.00u
Zondag 8.00u – 12.00u
Woensdag gesloten
Speciale openingsuren feestdagen
Vrijdag 24 december 8.00u – 16.00u (afhaal bestellingen 13.30u – 15.30)
Zaterdag 25 december 10.00u – 11.00u (enkel afhaal)
Zondag 26 december 8.00u – 12.00u
Vrijdag 31 december 8.00u – 13.00u (afhaal bestellingen 10.00u – 12.00)
Gesloten op 1 en 2 januari.

Wij wensen iedereen een prettig Eindejaar toe!
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