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APERITIEFHAPJESAPERITIEFHAPJES
KOUDE HAPJESKOUDE HAPJES
939  Koude toastjes € 1,20 / st.939  Koude toastjes € 1,20 / st.
2310  Huisbereide paté met konfijt € 1,25 / st.2310  Huisbereide paté met konfijt € 1,25 / st.

WARME HAPJESWARME HAPJES
281  Minihapje met kaas € 1,00 / st.281  Minihapje met kaas € 1,00 / st.
942  Minihapje met kaas en ham € 1,00 / st.942  Minihapje met kaas en ham € 1,00 / st.
941  Minipizza € 1,00 / st.941  Minipizza € 1,00 / st.
940  Minividé € 1,00 / st.940  Minividé € 1,00 / st.
937  Minihapje met garnaal € 1,60 / st.937  Minihapje met garnaal € 1,60 / st.
882 Oesters fine champagne (om te gratineren)  € 2,30 / st.882 Oesters fine champagne (om te gratineren)  € 2,30 / st.

4019 Glaasje pastasalade rio € 1,40 / st.4019 Glaasje pastasalade rio € 1,40 / st.
4020 Mozzarellabolletjes met spek € 1,45 / st.4020 Mozzarellabolletjes met spek € 1,45 / st.
4021 Glaasje met parmaham en meloenbolletje € 1,45 / st.4021 Glaasje met parmaham en meloenbolletje € 1,45 / st.
4022 Bordje met kipcarpaccio € 1,80 / st.4022 Bordje met kipcarpaccio € 1,80 / st.
4023 Bordje met rundcarpaccio € 1,85 / st.4023 Bordje met rundcarpaccio € 1,85 / st.
4024 Bordje van vitello tonnato €  1,95 / st.4024 Bordje van vitello tonnato €  1,95 / st.

1160  Tapasschotel € 11,85 / pers.1160  Tapasschotel € 11,85 / pers.
484  Apero kip € 12,95 / kg484  Apero kip € 12,95 / kg

Tijdens de feestdagen zijn er diverse hapjes te verkrijgen in de winkel.Tijdens de feestdagen zijn er diverse hapjes te verkrijgen in de winkel.



HUISBEREIDE SOEPENHUISBEREIDE SOEPEN
Wij voorzien 0,5 liter soep per persoon.Wij voorzien 0,5 liter soep per persoon.

413  Pompoenroomsoep € 2,25 / pers.413  Pompoenroomsoep € 2,25 / pers.
722 Tomatenroomsoep met balletjes op grootmoeders wijze € 2,25 / pers.722 Tomatenroomsoep met balletjes op grootmoeders wijze € 2,25 / pers.
1691  Boschampignonroomsoep €  2,80 / pers.1691  Boschampignonroomsoep €  2,80 / pers.
723  Aspergeroomsoep met garnituur van aspergepunten  € 2,80 / pers.723  Aspergeroomsoep met garnituur van aspergepunten  € 2,80 / pers.
 en stukjes gerookte zalm en stukjes gerookte zalm
877  Bouillabaisse van het huis -TOPPER- € 5,00 / pers.877  Bouillabaisse van het huis -TOPPER- € 5,00 / pers.
 (kan ook als voorgerecht met grotere stukken vis) (kan ook als voorgerecht met grotere stukken vis)
725 Kreeftensoep van het huis -NIEUW- € 5,50 / pers. 725 Kreeftensoep van het huis -NIEUW- € 5,50 / pers. 

VO ORGERECHTENVO ORGERECHTEN
KOUDE VOORGERECHTENKOUDE VOORGERECHTEN
731 Wildpastei met duo van uienkonfijt en rauwkostgroentjes € 7,50 / pers.731 Wildpastei met duo van uienkonfijt en rauwkostgroentjes € 7,50 / pers.
999  Carpaccio van rund met rucolasalade en parmezaanschilfers € 10,60 / pers.999  Carpaccio van rund met rucolasalade en parmezaanschilfers € 10,60 / pers.
2624  Runderpastrami (Italiaans rundvlees gezouten en gekruid  € 11,00 / pers.2624  Runderpastrami (Italiaans rundvlees gezouten en gekruid  € 11,00 / pers.
 + op lage temperatuur gegaard) -Eigen bereiding- + op lage temperatuur gegaard) -Eigen bereiding-
727  Vitello tonnato met bijpassende garnituur -TOPPER- €  11,50 / pers.727  Vitello tonnato met bijpassende garnituur -TOPPER- €  11,50 / pers.
1404 Gemarin. scampi met zeewier en quinoa salade -NIEUW- € 12,25 / pers.  1404 Gemarin. scampi met zeewier en quinoa salade -NIEUW- € 12,25 / pers.  
1422 Tataki van tonijn  -NIEUW- € 12,65 / pers.1422 Tataki van tonijn  -NIEUW- € 12,65 / pers.

U kunt altijd foie gras verkrijgen op bestelling.U kunt altijd foie gras verkrijgen op bestelling.

WARME VOORGERECHTENWARME VOORGERECHTEN
0087 Kaaskroketten €  1,40 / st.0087 Kaaskroketten €  1,40 / st.
0086 Garnalenkroketten €  2,45 / st.0086 Garnalenkroketten €  2,45 / st.
0085 Sint-jakobsschelp €  9,25 / st.0085 Sint-jakobsschelp €  9,25 / st.
736  Scampi’s van de chef (6 stuks) €  9,25 / st.736  Scampi’s van de chef (6 stuks) €  9,25 / st.
1450 Bouillabaisse  -TOPPER- (grote stukken vis) € 10,00 / pers1450 Bouillabaisse  -TOPPER- (grote stukken vis) € 10,00 / pers
109 Vispannetje van het huis -NIEUW- € 11,00 / pers.109 Vispannetje van het huis -NIEUW- € 11,00 / pers.
1403 Krokante vidé met 3 vissoorten -NIEUW- € 11,35 / st.1403 Krokante vidé met 3 vissoorten -NIEUW- € 11,35 / st.
1469 Gebakken ganzenlever met gekaramelliseerde appeltjes  € 12,95 / st.1469 Gebakken ganzenlever met gekaramelliseerde appeltjes  € 12,95 / st.
2731 Babykreeft om te gratineren -NIEUW- € 21,25 / st.2731 Babykreeft om te gratineren -NIEUW- € 21,25 / st.



HOOFDGERECHTENHOOFDGERECHTEN
VLEESVLEES
1423 Varkenswangetjes op de wijze v/d chef  * € 15,95 / pers.1423 Varkenswangetjes op de wijze v/d chef  * € 15,95 / pers.
713  Kalkoenfiletgebraad met roze pepersaus * € 16,10 / pers.713  Kalkoenfiletgebraad met roze pepersaus * € 16,10 / pers.
717  Kalkoentournedos met boschampignonsaus * €   16,20 / pers.717  Kalkoentournedos met boschampignonsaus * €   16,20 / pers.
2223 Piepkuiken op Franse wijze  * € 16,20 / pers.2223 Piepkuiken op Franse wijze  * € 16,20 / pers.
1424 Orloffgebraad  met heerlijk sausje v/d chef * € 16,25 / pers.1424 Orloffgebraad  met heerlijk sausje v/d chef * € 16,25 / pers.
1425 Duroc gebraad in jagerssaus * € 16,30 / pers1425 Duroc gebraad in jagerssaus * € 16,30 / pers
1426 Duroc varkenshaasje in champignonsaus *  € 16,35 / pers.1426 Duroc varkenshaasje in champignonsaus *  € 16,35 / pers.
2314  Kalkoenrollade met truffel en coq au vin saus  * € 16,55 / pers.2314  Kalkoenrollade met truffel en coq au vin saus  * € 16,55 / pers.
1427 Eendebouten in appelsiensaus* € 17,65 / pers.1427 Eendebouten in appelsiensaus* € 17,65 / pers.
914  Goudbruin gebakken parelhoenfilet met druivensaus * €  17,65 / pers.914  Goudbruin gebakken parelhoenfilet met druivensaus * €  17,65 / pers.
2219 Filet van jonge fazant met een heerlijke wildsaus * €  18,30 / pers.2219 Filet van jonge fazant met een heerlijke wildsaus * €  18,30 / pers.
2339 Opgevulde kwartel met grand veneur saus en peertjes  * €  19,35 / pers.2339 Opgevulde kwartel met grand veneur saus en peertjes  * €  19,35 / pers.
2221 Stoofpotje van hert  * €  19,60 / pers.2221 Stoofpotje van hert  * €  19,60 / pers.
517 Gemarineerd lamskroontje met graantjesmosterdsaus * €  20,30 / pers.517 Gemarineerd lamskroontje met graantjesmosterdsaus * €  20,30 / pers.
2222 Hertenfilettournedos “GRAND VENEUR” * € 25,60 / pers.2222 Hertenfilettournedos “GRAND VENEUR” * € 25,60 / pers.

*Alle gerechten worden vergezeld van lekkere, warme feestgroenten.*Alle gerechten worden vergezeld van lekkere, warme feestgroenten.

SPECIALITEIT VAN HET HUISSPECIALITEIT VAN HET HUIS
Warme beenhesp met 2 soorten saus en aardappel met kruidenboterWarme beenhesp met 2 soorten saus en aardappel met kruidenboter
708 met koude feestgroenten €  12,75 / pers.708 met koude feestgroenten €  12,75 / pers.
863 met warme feestgroenten €  14,75 / pers.863 met warme feestgroenten €  14,75 / pers.



OPGEVULDE KALKOEN MET CHAMPIGNONS EN TRUFFELOPGEVULDE KALKOEN MET CHAMPIGNONS EN TRUFFEL -TOPPER- -TOPPER-
718  met koude feestgroenten €  13,95 / pers.718  met koude feestgroenten €  13,95 / pers.
862  met warme feestgroenten €  15,95 / pers.862  met warme feestgroenten €  15,95 / pers.

VISVIS
1458  Normandische tongfilets * €  18,20 / pers.1458  Normandische tongfilets * €  18,20 / pers.
1456  Scampi’s van de chef (10 stuks)* €  18,20 / pers.1456  Scampi’s van de chef (10 stuks)* €  18,20 / pers.
1428 Vispannetje van de chef* -NIEUW- € 18,70 / pers.1428 Vispannetje van de chef* -NIEUW- € 18,70 / pers.
1429 Vol-au-vent van de Noordzee * -NIEUW- €  18,70 / pers.1429 Vol-au-vent van de Noordzee * -NIEUW- €  18,70 / pers.
2313 Kabeljauwhaasje met witte wijnsaus * €  20,20 / pers.2313 Kabeljauwhaasje met witte wijnsaus * €  20,20 / pers.
2724 Halve kreeft Belle Vue €  21,95 / st.2724 Halve kreeft Belle Vue €  21,95 / st.
2725 Halve kreeft om te gratineren €  21,95 / st.2725 Halve kreeft om te gratineren €  21,95 / st.

*Alle gerechten worden vergezeld van lekkere, warme feestgroenten.*Alle gerechten worden vergezeld van lekkere, warme feestgroenten.



COWBOYSTEAK COWBOYSTEAK 
Nieuw:Nieuw:
2878 Cowboysteak  € 18,00 / pers. 2878 Cowboysteak  € 18,00 / pers. 
3128 Kindersteak  € 14,50 / pers.3128 Kindersteak  € 14,50 / pers.
Verras je genodigden op een zeer originele manier!  Verras je genodigden op een zeer originele manier!  

• Belgisch witblauw rundvlees (2 stuks / pers. = 300 g vlees)• Belgisch witblauw rundvlees (2 stuks / pers. = 300 g vlees)
• Koude groenten + vinaigrette• Koude groenten + vinaigrette
• 2 soorten warme sausen (champignonsaus & bearnaisesaus)• 2 soorten warme sausen (champignonsaus & bearnaisesaus)
• Gebakken krielaardappelen met Breydelspek• Gebakken krielaardappelen met Breydelspek
• Brandpasta inbegrepen• Brandpasta inbegrepen
• Geen geur- en rookhinder!!!• Geen geur- en rookhinder!!!
• 100% tijd voor je gasten        • 100% tijd voor je gasten        

3130 Cowboysteak kip € 14,00 / pers.3130 Cowboysteak kip € 14,00 / pers.
3129 Kindersteak kip  € 12,50 / pers.3129 Kindersteak kip  € 12,50 / pers.
Verras je genodigden op een zeer originele manier!  Verras je genodigden op een zeer originele manier!  

• Gekruide kipfilet (2 stuks / pers. = 300 g vlees)• Gekruide kipfilet (2 stuks / pers. = 300 g vlees)
• Koude groenten + vinaigrette• Koude groenten + vinaigrette
• 2 soorten warme sausen (champignonsaus & roze pepersaus)• 2 soorten warme sausen (champignonsaus & roze pepersaus)
• Gebakken krielaardappelen met Breydelspek• Gebakken krielaardappelen met Breydelspek
• Brandpasta inbegrepen• Brandpasta inbegrepen
• Geen geur- en rookhinder!!!• Geen geur- en rookhinder!!!
• 100% tijd voor je gasten        • 100% tijd voor je gasten        

Het toestel wordt gratis in bruikleen gegeven.Het toestel wordt gratis in bruikleen gegeven.
Wel wordt er een waarborg (cash te betalen) van € 20 per toestel gevraagd.Wel wordt er een waarborg (cash te betalen) van € 20 per toestel gevraagd.
Wij vragen om deze toestellen binnen de 3 dagen terug te bezorgen.Wij vragen om deze toestellen binnen de 3 dagen terug te bezorgen.



GEZELLIG TAFELEN GEZELLIG TAFELEN 
743  743  KeurslagersfondueKeurslagersfondue €  10,50 / pers. €  10,50 / pers.
 kip, kalkoen, varkensvlees, rundvlees, chipolata, spekworstjes en balletjes kip, kalkoen, varkensvlees, rundvlees, chipolata, spekworstjes en balletjes

744 744 Fondue gemarineerdFondue gemarineerd €  11,00 / pers. €  11,00 / pers.
 kip, kalkoen, varkensvlees, rundvlees, chipolata, spekworstjes en balletjes kip, kalkoen, varkensvlees, rundvlees, chipolata, spekworstjes en balletjes

1258 1258 Fondue de luxeFondue de luxe -NIEUW- € 12,75 / pers. -NIEUW- € 12,75 / pers.
 kip, varkensvlees, rundvlees , kalfsvlees, chipolata, spekworstjes   kip, varkensvlees, rundvlees , kalfsvlees, chipolata, spekworstjes  
 en balletjes en balletjes

250 250 KinderfondueKinderfondue €  6,00 / pers. €  6,00 / pers.
 kip, chipolata, spekworstjes en bolletjes kip, chipolata, spekworstjes en bolletjes

267  267  GourmetGourmet -NIEUW- 8 soorten- €  10,75 / pers. -NIEUW- 8 soorten- €  10,75 / pers.
 biefstuk gemarineerd, cordon blue, worstje, boomstammetje, biefstuk gemarineerd, cordon blue, worstje, boomstammetje,
 kaasburger, kippentournedos, varkenshaasje met spek, saté kaasburger, kippentournedos, varkenshaasje met spek, saté

745  745  KeurslagersgourmetKeurslagersgourmet  -TOPPER- 10 soorten €  12,00 / pers.  -TOPPER- 10 soorten €  12,00 / pers.
 biefstuk gemarineerd, lamskroontje, cordon blue, worstje, biefstuk gemarineerd, lamskroontje, cordon blue, worstje,
 boomstammetje, kaasburger, kippentournedos, duo van scampi, boomstammetje, kaasburger, kippentournedos, duo van scampi,
 varkenshaasje met spek, saté varkenshaasje met spek, saté

268  268  Gourmet de luxeGourmet de luxe: vis en vlees € 16,75 / pers.: vis en vlees € 16,75 / pers.
 scampibrochette, zalmsteak, kikkerbilletje, lamskroontje, scampibrochette, zalmsteak, kikkerbilletje, lamskroontje,
 worstje, kaasburger, kabeljauwsteak, visburgertje, worstje, kaasburger, kabeljauwsteak, visburgertje,
 gemarineerde kipfilet, boomstammetje gemarineerde kipfilet, boomstammetje

360  360  KindergourmetKindergourmet € 6,00 / pers. € 6,00 / pers.
 hamburger, kip, chipolata, saté hamburger, kip, chipolata, saté

720  720  RacletteRaclette € 14,00 / pers. € 14,00 / pers.
 compleet verzorgde racletteschotel: gevarieerde vleeswaren compleet verzorgde racletteschotel: gevarieerde vleeswaren
 en rauwkost met raclette-aardappel en rauwkost met raclette-aardappel



746  746  Steengrill de luxeSteengrill de luxe € 12,00 / pers. € 12,00 / pers.
 tournedos, lamskroontje, medaillon, saté, kipfilet, chipolata, tournedos, lamskroontje, medaillon, saté, kipfilet, chipolata,
 kalfssaté, scampi’s kalfssaté, scampi’s

674  674  KindersteengrillKindersteengrill €  6,00 / pers. €  6,00 / pers.
 chipolata, kip, saté, biefstuk chipolata, kip, saté, biefstuk

703  703  WildsteengrillWildsteengrill €  21,75 / pers. €  21,75 / pers.
 reefilet, eendenborstfilet, lamstournedos, kalkoenmedaillon, reefilet, eendenborstfilet, lamstournedos, kalkoenmedaillon,
 parelhoenfilet, warme feestgroenten, krielaardappel ‘speciaal’ parelhoenfilet, warme feestgroenten, krielaardappel ‘speciaal’
 en warme saus en warme saus

417  417  Wok partyWok party (vanaf 4 pers.) €  14,25 / pers. (vanaf 4 pers.) €  14,25 / pers.
 4 gangen reepjesvlees: kalkoen, kip, rund, varken, groenten, rijst, 4 gangen reepjesvlees: kalkoen, kip, rund, varken, groenten, rijst,
 pasta en sausjes pasta en sausjes

677  Gemarineerde scampi’s (8 stuks) €  7,20 / pers.677  Gemarineerde scampi’s (8 stuks) €  7,20 / pers.

675  Scampi’s van de chef (8 stuks) € 9,20 / pers.675  Scampi’s van de chef (8 stuks) € 9,20 / pers.

543  543  Teppan yakiTeppan yaki (10 soorten) -TOPPER- € 21,95 / pers. (10 soorten) -TOPPER- € 21,95 / pers.
 pepersteak, lamskroontje, kwartelfilet, boomstammetje, duo van pepersteak, lamskroontje, kwartelfilet, boomstammetje, duo van
 scampi’s met spek, gemarineerd varkenshaasje, zalmspies, scampi’s met spek, gemarineerd varkenshaasje, zalmspies,
 gemarineerde kabeljauw, Indische kipsaté, eendenborstfilet, gemarineerde kabeljauw, Indische kipsaté, eendenborstfilet,
 warme groentekrans en krielaardappel ‘speciaal’ warme groentekrans en krielaardappel ‘speciaal’
2018 Dit kan ook met koude groenten  € 19,15 / pers. 2018 Dit kan ook met koude groenten  € 19,15 / pers. 
2019 Teppan yaki (enkel vlees) € 15,45 /pers.2019 Teppan yaki (enkel vlees) € 15,45 /pers.

1453  1453  WinterbarbecueWinterbarbecue (enkel vanaf 4 personen) € 25,50 / pers.   (enkel vanaf 4 personen) € 25,50 / pers.  
 Duroc kotelet (dik), kalfsbrochette, côte à l’os, groentebrochette, Duroc kotelet (dik), kalfsbrochette, côte à l’os, groentebrochette,
 rozemarijn aardappeltjes + sauzen rozemarijn aardappeltjes + sauzen



GARNITUREN GARNITUREN 
2914  Aardappelkroketten (20 st.) € 6,00 / 20 st.2914  Aardappelkroketten (20 st.) € 6,00 / 20 st.
449  Aardappelpuree €  7,50 / kg449  Aardappelpuree €  7,50 / kg
835  Krielaardappelen speciaal -TOPPER- €  9,65 / kg835  Krielaardappelen speciaal -TOPPER- €  9,65 / kg
 pijpajuin, spek, tomaat en kruidenboter pijpajuin, spek, tomaat en kruidenboter
540  Roomaardappelen € 11,95 / kg540  Roomaardappelen € 11,95 / kg
266 Koude groenten – ALLES HUISBEREID – € 3,80 / pers.266 Koude groenten – ALLES HUISBEREID – € 3,80 / pers.
 tomaat, komkommer, boontjes, erwtjes, wortelen, waterkers, tomaat, komkommer, boontjes, erwtjes, wortelen, waterkers,
 ui en gemengde sla ui en gemengde sla
269  Warme groenten – ALLES HUISBEREID – € 6,50 / pers.269  Warme groenten – ALLES HUISBEREID – € 6,50 / pers.
 gerolde boontjes in spek, jonge worteltjes, witloof, champignons, gerolde boontjes in spek, jonge worteltjes, witloof, champignons,
 peertje in rode wijn, appeltje peertje in rode wijn, appeltje
114  Keuze uit 6 soorten sauzen €  8,50 / kg114  Keuze uit 6 soorten sauzen €  8,50 / kg

KAASSCHOTEL KAASSCHOTEL 
EN MIXBROODJESEN MIXBROODJES

721  Kaasschotel volle maaltijd €  12,30 / pers.721  Kaasschotel volle maaltijd €  12,30 / pers.
859 Kaasschotel volle maaltijd, versierd met fruit en garnituur €  13,90 / pers.859 Kaasschotel volle maaltijd, versierd met fruit en garnituur €  13,90 / pers.

737  Mixbroodjes rijkelijk belegd, zonder garnituur €  1,30 / st.737  Mixbroodjes rijkelijk belegd, zonder garnituur €  1,30 / st.
538 Mixbroodjes rijkelijk belegd en met rauwkost €  1,45 / st.538 Mixbroodjes rijkelijk belegd en met rauwkost €  1,45 / st.



BUFFETTEN BUFFETTEN 
221  221  Koud buffet  “fijnproevers” Koud buffet  “fijnproevers” (vanaf 4 pers.) € 21,90 / pers.(vanaf 4 pers.) € 21,90 / pers.
 6 soorten fijne vleeswaren, 7 soorten rauwe groenten,  6 soorten fijne vleeswaren, 7 soorten rauwe groenten, 
 gebakken kippenbil, parma met meloen, opgevulde tomaat  gebakken kippenbil, parma met meloen, opgevulde tomaat 
 met grijze garnalen, aardappelen of rijst, 2 soorten koude sauzen met grijze garnalen, aardappelen of rijst, 2 soorten koude sauzen

740  740  Koud buffet “de luxe” Koud buffet “de luxe” (vanaf 4 pers.) -TOPPER- €  24,70 / pers. (vanaf 4 pers.) -TOPPER- €  24,70 / pers. 
 3 soorten fijne vleeswaren, 7 soorten rauwe groenten, gerookte  3 soorten fijne vleeswaren, 7 soorten rauwe groenten, gerookte 
 en gekookte zalm, heilbot, opgevulde tomaat met grijze garnalen,  en gekookte zalm, heilbot, opgevulde tomaat met grijze garnalen, 
 ½ perzik met verse krab, rauwe ham met meloen, aardappelen  ½ perzik met verse krab, rauwe ham met meloen, aardappelen 
 of rijst, 2 soorten koude sauzen of rijst, 2 soorten koude sauzen

858  858  BreughelbuffetBreughelbuffet €  14,50 / pers. €  14,50 / pers.
 tomatensoep met balletjes, droge worst, hoofdvlees, 2 soorten  tomatensoep met balletjes, droge worst, hoofdvlees, 2 soorten 
 paté, witte pens, bloedworst, gehakt, préparé, Gandaham, paté, witte pens, bloedworst, gehakt, préparé, Gandaham,
  ½ kippenbil, frikandon, belegen kaas, rijstpap of chocomousse  ½ kippenbil, frikandon, belegen kaas, rijstpap of chocomousse

4009 4009 Italiaans buffetItaliaans buffet  -TOPPER- €  22,95 / pers.  -TOPPER- €  22,95 / pers.
 vitello tonnato, gerookte zalm met ajuinsnippers, parma met meloen, vitello tonnato, gerookte zalm met ajuinsnippers, parma met meloen,
 tomaat-mozzarella, kipcarpaccio, rundcarpaccio, pastrami tomaat-mozzarella, kipcarpaccio, rundcarpaccio, pastrami
 tapasbuffet tapasbuffet
 2 soorten pasta in vinaigrette 2 soorten pasta in vinaigrette
 Aangepast brood Aangepast brood



MENU’S MENU’S 
700 700 VOORDEELMENUVOORDEELMENU - € 32,00 / pers. - € 32,00 / pers.

3 warme hapjes 3 warme hapjes 
~~

Scampi’s van de chefScampi’s van de chef
~~

Kalkoentournedos met boschampignonsaus Kalkoentournedos met boschampignonsaus 
met warme feestgroenten en 6 krokettenmet warme feestgroenten en 6 kroketten

~~
Dessert (Bakkerij Aristo)Dessert (Bakkerij Aristo)

701 701 DEGUSTATIEMENUDEGUSTATIEMENU - € 36,75 / pers. - € 36,75 / pers.

4 warme hapjes of 3 oesters fine champagne (+ € 2,30 opleg 882)4 warme hapjes of 3 oesters fine champagne (+ € 2,30 opleg 882)
~~

Zachte pompoenroomsoepZachte pompoenroomsoep
~~

Gemarineerde scampi met zeewier en quinoa saladeGemarineerde scampi met zeewier en quinoa salade
~~

Goudbruin gebakken parelhoenfilet met druivensaus Goudbruin gebakken parelhoenfilet met druivensaus 
met warme feestgroenten en 6 krokettenmet warme feestgroenten en 6 kroketten

~~
Dessert (Bakkerij Aristo)Dessert (Bakkerij Aristo)

702 702 MENU VAN DE CHEFMENU VAN DE CHEF - €  40,75 / pers. - €  40,75 / pers.

4 warme hapjes of 3 oesters fine champagne (+ € 2,30 opleg 882)4 warme hapjes of 3 oesters fine champagne (+ € 2,30 opleg 882)
~~

 Aspergeroomsoep Aspergeroomsoep
~~

Vispannetje v/h huis Vispannetje v/h huis 
~~

Kalkoenrollade met truffel en coq au vin saus  Kalkoenrollade met truffel en coq au vin saus  
+ warme feestgroenten en 6 kroketten+ warme feestgroenten en 6 kroketten

~~
Dessert (Bakkerij Aristo)Dessert (Bakkerij Aristo)



KEURSLAGER DOBBELAEREKEURSLAGER DOBBELAERE

OPENINGSUREN FEESTDAGEN:
Dinsdag 24 & 31 december: 8.00 - 16.00 u.

Woensdag 25 december & 1 januari: enkel bestellingen afhalen tussen 11.00 en 12.00 u.
Uitzonderlijk gesloten op 26/12/2019 en 2/1/2020. 

Gouden tip:
Om ons toe te laten u zo goed mogelijk te bedienen, 
vragen wij u om bestellingen tijdig door te geven:

Kerstavond en -dag: vóór 21 december
Oudejaar en nieuwjaarsdag: vóór 28 december

Wij nemen graag de tijd om samen met u de bestelling door te nemen, 
daarom vragen wij u om de bestelling niet telefonisch of per mail door te geven, 

maar langs te komen in de winkel.

Bewaar deze folder, hij blijft het hele jaar geldig.
U kan bij ons terecht met Bancontact.

STATIONSSTRAAT 58 - 9850 LANDEGEM
TEL. 09 371 55 00
FAX 09 281 21 72

GEERTDOBBELAERE@TELENET.BE
WWW.KEURSLAGERGEERTENKRISTEL.BE

Prettige feesten

                        en smaakvol 2020


