
Feestmenu

Suggestie wijn:

Bestel tijdig voor de feestdagen!
Pastinaak velouté met spekjes en tuinkruiden
Zalm cocktail of kip cocktail
Lamskroontje, duchesse, rozemarijnsaus en ratatouille 
Of 
Kabeljauw, duchesse ,witte wijnsaus en ratatouille 
Bocholts kerst dessert met opus bier 

Rozé spumante brut roccole   €16
prosecco  DOC brut   €16
chardonnay veronese 2019   €13
campagnola laguna 2019    €13
della casa bianco 2019   €12
della casa rosso 2019   €12

€36,50
/P.P.

Bestellen voor kerst is mogelijk tot 15 december.

Bestellen voor nieuwjaar is mogelijk tot 24 december.

Warm afhalen mogelijk vanaf 20 personen.

Het afhalen op 24,25 of 26 december is  tussen 10u en 13u.

Het afhalen op 31december en 1 januari is tussen 10u en 13u.

Alles dient de dag er na zuiver te zijn terug gebracht voor 10u

Wij vragen u vriendelijk u aan de corona maatregen te houden 
tijdens het wachten.

Bain maries zolang de voorraad strekt. 
Deze kosten €5 per stuk voor bruikleen.

Er kan tijdens de feestdagen enkel uit de folder besteld worden.

Al onze wijnen zijn biologisch. 
Ze zijn van het wijndomein roccolo del lago in Italie.



Gourmet/teppanyaki/fondue schotel

Koude hapjes:

-schnitzel
- herten steak
-kipfilet 
-pita vlees 
-varkenslapje
-mini hamburger

-venkel salade met scampi     €2.50
-kipspiesje met mango en gembersaus   € 2.50
-tramezzini met kip en zuiderse pesto   €2.50
-carpaccio van rund met truffeldressing   €2.50
-parelcouscous, mascarpone curry 
  met gerookte eenden borst    €2.50

Koude voorgerechten
-vitello tonato (dungesneden kalfsvlees met tonijn dressing)  €10.00
- cocktail van zalm met rivierkreeftjes   €9.00
- carpaccio van runds     €10.00
- tonijn carpaccio met kruidige mascarpone   €10.00
-kip cocktail met appel en mandarijntjes    €9.00

€17 ,00
/P.P.

-scampi
-zalm
-wit vis gemarineerd
-kipfilet
- pita vlees
-mini hamburger
-schnitzel

€20,00
/P.P.

Deze schotel wordt voorzien van: aardappelsalade, pastasalade, komkommersalade, 
brood, kruidenboter, sausjes, krieltjes en rauwe groentjes (champignon, paprika, ajuin)

Alle voorgerechten worden geserveerd met brood

Deze schotel wordt voorzien van: aardappelsalade, pastasalade, komkommersalade, 
brood, kruidenboter, sausjes, krieltjes en rauwe groentjes (champignon, paprika, ajuin

Alles word geserveerd met groenten assortiment, gratin, kroketten(6stuks)
of  puree(2 aardappelgarnituren per bestelling)

Hoofdgerechten (dient zelf te worden opgewarmd)

-gegratineerd visserspotje     €17.50
-tongrollen in getomateerde vissaus    €17.50
-hertenfilet met wildsaus     €19.50
-stoofpotje van hert     €17.50
- gegrilde kreeft met tagliatelle en groentjes   €21.50

Soep €6.00 per liter (3 personen uit 1liter)

-tomatenroomsoep met balletjes 
-pompoensoep met curry
-knolseldersoep met garnaaltjes 
-champignon velouté
-bisque 
-pastinaak velouté 

Warm buffet 
Buffet 1
Gegratineerd visserspotje
Varkenshaasje met saus naar keuze
Videe of mosterd gebraad

*balletjes in tomatensaus of krieken     €7.00
*vissticks      €7.00
*spaghetti bolognaise of carbonara    €7.00
*kipfilet met appelmoes en krokketten  € 7.00

Dessert
-chocomousse      €4.50
-tiramisu van speculoos en baileys    €4.50
-cheese cake met rode vruchten    €4.50
- Bocholts kerst dessert met  opus bier    €4.50
- triffle van chocolade en advocaat    €4.50
-trio van chocomousse / cheese cake/ 
  rode vruchten bavarois     €7.50
- rode vruchten bavarois, 
  crumble van chocolade en rood fruit   €4.50 

Pasta buffet 

-lasagne
-pasta basta ( kip met veel groentjes en Italiaanse pesto)

-spaghetti carbonara
-cannelloni vegetarisch gevuld met spinazie en ricotta 
-rijk belegde vispasta
-pasta met kip, gewokte groenten en zachte currysaus
-scampi met rode pesto
-pasta amatriciana 
-vegetarische pasta 
- gegratineerde macaroni ham kaas
-spaghetti bolognaise
-pasta met champignons kip en bascilicuimsausje

Inclusief  brood, boter en kaas

€13
3 Pasta’s

,50

€15,00
4 Pasta’s

€20,00
/P.P.

Buffet 2
Gegratineerd visserspotje 
Tongrollen in getomateerde vissaus
Kalkoen in stroganoff 
Varkenshaasje met saus naar keuze 

€21,00
/P.P.

Buffet 3

Kids

Gegratineerd visserspotje
Lasagne of mosterd gebraad
Varkenshaasje met saus naar keuze 
Balletjes in tomatensaus 

€21,00
/P.P.

Alles word geserveerd met warme groenten, gratin, puree of  krokketten (6stuks)
Saus keuze: pepersaus, champignonsaus of  stroganoff  
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