bestellijst DOORLOPENDE GERECHTEN
Deze gerechten zijn VERKRIJGBAAR VAN VRIJDAG T.E.M. ZONDAG

HAPJES
Koude oesters (per stuk) ...................................................... 2,00 €
Warme oesters met champagnesaus (per stuk) .. 3,00 €
Parelmoerpasta met gerookte zalm ............................. 3,00 €

VOORGERECHTEN
6 koude oesters ......................................................................... 12,00 €
Warme oesters met champagnesaus ....................... 18,00 €
Carpaccio rund met parmesan ....................................... 12,00 €
Opgevuld kwarteltje met foie gras ............................. 18,00 €
Scampi maison............................................................................ 12,00 €
Gerookte zalm ............................................................................ 12,00 €
Gebakken coquilles met bouillabaissesaus en groentjes . 16,00 €

SOEPEN

Pick & mix
STEL ZELF JE MENU SAMEN
+ 1x hapje
+ 1x soep
+ 1x voorgerecht
+ 1x hoofdgerecht
+ 1x dessert

GRATIS 1/2 FLES WIJN
(WIT, ROOD OF ROSÉ)
BIJ EEN BESTELLING
PER PERSOON

HOE BESTELLEN?

Pompoensoepje met spek ................................................... 3,50 €
Witloofroomsoepje met garnalen ..................................4,00 €
Pastinaaksoepje met ham ....................................................4,00 €
Kreeftensoep met garnalen ................................................. 6,00 €

Bel 0479/76 28 66
of 056/19 80 75 of mail naar
info@toudgemeentehuismoen.be

HOOFDGERECHTEN

GERECHTEN + WEEKENDMENU

Spaghetti ........................................................................................ 10,00 €
Penne Oud Gemeentehuis (boursin, kip, look) .......... 13,00 €
Hesperolletjes met witloof en kaassaus ................. 12,00 €
Ribbetjes....................................................................... per kilo 14,00 €
Varkenswangetjes .................................................................... 16,00 €
Eendenborstfilet met sinaasappelsausje en groentjes .18,00 €
Vol-au-vent .................................................................................. 12,00 €
Cote à l’os 1,2kg (pepersausje - per 2 pers - prijs /pers) .. 25,00 €
Presa iberico blackwellsaus.............................................. 22,00 €
Scampi maison ......................................................................... 17,00 €
Vispannetje ................................................................................ 18,00 €
Zalm met witte wijnsaus .................................................. 16,00 €
Opgevulde roggevleugel met fijne groentjes ..... 21,00 €
Bouillabaisse ............................................................................. 23,00 €
Gebakken coquilles met bouillabaissesaus en krieltjes .... 23,00 €
Groenten zijn inbegrepen

AARDAPPELKEUZES
Kroketten ............ 2,50 € / per persoon
Gratin .................... 3,00 € / per persoon
Frietjes ................. 2,50 € / per persoon
Puree ..................... 2,50 € / per persoon
Krieltjes ................ 2,50 € / per persoon

DESSERTS
Ijsprofiterollen met chocoladesaus ......6,00 €
Tiramisu ( taart) ............................................. 4,00 €
Tiramisu (ijs) ...................................................... 5,00 €
Limoncellosorbet ............................................6,00 €
Chocolademousse ......................................... 4,00 €

Bestelling graag 2 dagen op voorhand

WANNEER AFHALEN?
- Op vr. en zat. van 16 u tot 18 u
- Op zondag van 10 tot 12 u

Wij leveren ook aan huis
indien u dit wenst.

Weekendmenu februari + maart
Deze gerechten zijn ELK WEEKEND VERKRIJGBAAR
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45 €

per persoon

februari menu

maart menu

3 warme oesters fine champagne

3 warme oesters fine champagne

Pastinaaksoepje met ham

Gerookte zalm

Slaatje met garnaalkroketje

Bloemkoolsoepje met garnaaltjes

Gebakken eendenborstfilet
met sinaasappelsaus, verse groentjes en kroketjes
of
Zonnevisfilet met ratatouille groentjes
en pommes duchesse

Kabeljauwhaasje met fijne groentje
en kreeftensaus
of
Blanquette van kalfsvlees
met zwezerik met kroketjes

Tiramisu ijs

Chocolademousse

valentijnsmenu 12, 13 en 14 februari
3 warme oesters fine champagne
roomsoepje van wortel en gerookte heilbot
Coquilles in bouillabaissesaus en fijne groentjes
Eendenborstfilet met sinaasappelsaus, gratin
of
Vispannetje van het huis
Bavarois van rode vruchten met framboosjes

50 €

per persoon
met gratis
fles wijn of cava

