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Bestellen voor Kerst is mogelijk tot 17 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 12u.

Het afhalen op 31 december en 1 januari is tussen 
10u en 12u.

Alles dient de dag erna zuiver te zijn terug gebracht 
voor 10u.

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

Bain maries zolang de voorraad strekt. Deze kosten 
€6 per stuk voor bruikleen.

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

Bestel tijdig voor de feestdagen!

Pompoensoep met curry
Zalmcocktail of kipcocktail
Hertensteak, groene groenten, wildsaus 
Of 
Gegrilde zalm, hollandaise, groene groenten 
Trifl e van chocomousse, advocaat, slagroom  

Rozé spumante brut roccole   €16.00
Prosecco  DOC brut    €16.00
Chardonnay veronese 2019  €13.00
Campagnola laguna 2019    €13.00
Della casa bianco 2019    €12.00
Della casa rosso 2019    €12.00

Al onze wijnen zijn biologisch. Ze zijn van het 
wijndomein Roccolo del Lago in Italië.

Feest menu

Suggestie wijn

€3950
/p.p.



- Schnitzel
- Steak
- Kipfi let 
- Pitavlees 
- Varkenslapje
- Mini hamburger

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

- Scampi
- Zalm
- Witvis gemarineerd
- Kipfi let
- Pitavlees
- Mini hamburger
- Schnitzel

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

- Mierikswortelmousse met gerookte paling  €3.00
- Kipspiesje met mango en gembersaus   €3.00
- Tramezzini met kip en zuiderse pesto   €3.00
- Carpaccio van rund met truffeldressing  €3.00

- Vitello tonato (dungesneden kalfsvlees met 
  tonijndressing)      €11.00
- Cocktail van zalm met rivierkreeftjes   €10.00
- Carpaccio van runds     €11.00
- Bordje gerookte vis     €11.00
- Carpaccio van tomaat met feta   €10.00
- Kipcocktail met appel en mandarijntjes   €10.00

Alle voorgerechten worden geserveerd met brood 

- Tomatenroomsoep met balletjes 
- Pompoensoep met curry
- Knolseldersoep met garnaaltjes 
- Champignonvelouté
- Pastinaakvelouté 

Buffet 1
Gegratineerd visserspotje
Varkenshaasje met saus naar keuze
Videe of mosterdgebraad

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

Buffet 3
Gegratineerd visserspotje
Lasagne of mosterdgebraad
Varkenshaasje met saus naar keuze 
Balletjes in tomatensaus 

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

- 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 basilicumsausje

Inclusief brood, boter en kaas

- Gegratineerd visserspotje    €18.50
- Tongrollen in getomateerde vissaus   €18.50
- Hertenfi let met wildsaus    €20.50
- Stoofpotje van hert     €18.50
- Gegrilde kreeft met Italiaanse pasta    €22.50
- Parelhoen met dragonsaus    €18.50
- Varkenshaasje met saus naar keuze   €18.50
- Kalkoen gevuld met bessen    €18.50
- Videe       €17.50

Alles wordt geserveerd met groentenassortiment, gratin, kroket-
ten (6 stuks) of puree (2 aardappelgarnituren per bestelling) 

- Chocomousse     €5.00
- Tiramisu van speculoos en baileys   €5.00
- Cheesecake met rode vruchten   €5.00
- Triffl e van chocolade en advocaat   €5.00
- Trio van chocomousse / cheesecake/ 
  rodevruchtenbavarois     €8.50
- Rodevruchtenbavarois, crumble van 
  chocolade en rood fruit    €5.00

- Balletjes in tomatensaus of krieken    €7.50
- Videe       €7.50
- Spaghetti bolognaise of carbonara   €7.50
- Kipfi let met appelmoes en kroketten  €7.50

Gourmet/teppanyaki/fondueschotel

Koude hapjes

Koude voorgerechten

Soep (3 personen uit 1 liter) Warm buffet

Pastabuffet

Hoofdgerechten (dient zelf te worden opgewarmd)

Desserts

Kids

€1800
/p.p.

€2100
/p.p.

€600

/per liter
€2100

/p.p.

€2200
/p.p.

€2200
/p.p.

€1550
3 pasta’s

€1700
4 pasta’s




