FEESTELIJKE IDEEËN
Graag stellen wij met deze folder enkele nieuwe en bestaande gerechten in de kijker om u het
Openingsuren:

zo gemakkelijk mogelijk te maken tijdens de feestdagen

Maandag 23/12 open van 9.00 u tot 17.00 u
Dinsdag 24/12 open voor bestellingen
Gesloten van 25/12 tot en met 1/1/2020

Aperitiefhapjes

Soepen : 4,30 €/liter

Huisgemaakte worstenbroodjes (naturel, spek met gebakken ui,)

Tomatenroomsoep met balletjes

Zakouskis (aperitiefhapjes)

Agnes sorelsoep (kippencremesoep met champion, kip en hamblokjes)

Verse Kaaskrokketjes

Aspergesoep

Verse garnaalkroketjes

Courgettesoep met kruidenkaas

Assortiment van gedroogde worstjes

Groentesoep met balletjes

Assortiment van vleesbroodjes (spek, gebakken ui , kaas)

Brood
Warme groenten en aardappelen 5,75 € pp

stokbrood, houthakkersbrood, lookbroodje 4-to-share, mini broodjes

Aardappelgerechten
Gekruide krieltjes

Warme groenten

Aardappelpuree

Juliennegroenten met kruidenboter

Gratin dauphinois

Zoet afgebakken witloof

Verse aardappelkroketten (6 stuks)

Fijne boontjes gestoofd met ui en spek

Bereide gerechten (deze gerechten worden allemaal huisbereid en gepasteuriseerd zodat ze lang houdbaar zijn en gemakkelijk op te warmen.)
Jachtstoofpotje varken (13,80 €/kg)

Videe of kippenragout (11,90 €/kg)

Stoofpotje van varkenswangetjes met peperkoek (14,90 €/kg)

Tongrolletjes met mosterdsaus (24,00 €/kg) (mogelijk om te gratineren in de oven)

Goulash (11,90 €/kg)

Vispannetje met zalm en kabeljauw (21,20 €/kg)

Lamsstoofpotje (16,80 €/kg)

Zalmfilet in preiroomsaus (25,90 €/kg) (mogelijk om te gratineren in de oven)

Ovenschotel orloffgebraad

Sauzen

Rundstong (vacuüm) (18,00 €/kg)

Champignonsaus

Varkensgebraad gebakken met saus (apart vacuüm) (7,50 €/pp)

Vleessaus

Kalkoenfilet gebakken met saus (apart vacuüm) (8,20 €/pp)

Stroganoff saus

Kipfilet gebakken met saus (apart vacuüm) (7,90 €/pp)

Pepersaus

Vers vlees (voor de hobbykoks)

Dessertjes

Gevuld varkenshaasje (feestelijk gehakt), Varkenskroontje,……

Dessertje van het huis (Overheerlijke afsluiter)

Gevulde kipfilet, Gevulde kalkoenfilet,……..

Chocomousse afgewerkt met knapperige chocoladeparels

Varkenshaasje pesto in een jasje van spek,…….

Tiramisu met speculoos

Rosbief, Filet Pure, ribeye,………

Tiramisu

Lamsboutje (Nieuw in ons assortiment vers vlees)

Bosvruchtenmousse

Lamskroon (Nieuw in ons assortiment vers vlees)

Verse Rijstpap

Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor uw buffetten, breugeltafel, barbecue,
gourmet en fondue met of zonder groentjes uit onze folder!

Prettige feesten!!

