BREUGELBUFFET

GEZELLIG BIJ DE BABBEL

vanaf 10 personen

Tapasbordje

18,50€/persoon

- Soep naar keuze
- Wortel- en spinaziestoemp
- Stoofvlees, ribbetjes, spek,
frikadellen met krieken,
witte en zwarte pensen met
appelcompote
- Rijstpap

GEZELLIG TAFELEN
Fondue

(400 gr vlees/persoon)

11,50€/persoon

6,00€/persoon

peppadews, zongedroogde tomaten, olijven,
gedroogde ham, chorizo, manchego

Kaasschotel
als hoofdgerecht
(300 gr/persoon)

als nagerecht
(150g/persoon)

10,50€/persoon
7,80€/persoon

alles wordt geserveerd met vers fruit en nootjes
of zongedroogde tomaatjes en olijfjes

Fijne vleeswarenschotel 8,75€/persoon

kalfs, runds, varkens, kip en
3 soorten gehaktballetjes

Gourmet

(400 gr vlees/persoon)

12,25€/persoon

biefstuk, varkenshaas, mini-kipsaté, schnitsel,
mini-hamburger, kalfslapje, cordon bleu,
spek, mini-chipolata

Steengril – Teppanyaki
(400 gr vlees/persoon)

12,75€/persoon

biefstuk, varkenshaas, mini-kipsaté,
mini-hamburger, kalfslapje, varkenslapje,
alles gemarineerd

Voor de kids
(150 gr vlees/kind)

5,50€/persoon

mini-chipolata, mini-hamburger,
kalkoenlapje, varkenslapje

OPENINGSUREN
tijdens de feestdagen :
di 22-12 : 8.00 - 17.00 uur
woe 23-12 : 8.00 - 17.00 uur
do 24-12 : 8.00 - 17.00 uur
vrij 25-12 : ALLEEN afhalen betaalde
bestellingen tussen 10 en 11 uur
zat 26-12 : 7.00 - 12.30 uur
zon 27-12 : 7.00 - 12.30 uur
ma 28-12 : gesloten
di 29-12 : 8.00 - 17.00 uur
woe 30-12 : 8.00 - 17.00 uur
do 31-12 : 8.00 - 17.00 uur
vrij 01-01: ALLEEN afhalen betaalde
bestellingen tussen 10 en 11 uur
za 02.01: 7.00 tot 12,30 uur
zo 03.01: 7.00 tot 12.30 uur
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Beste klant,
gelieve tijdig je bestellingen
te plaatsen :
in de winkel,
telefonisch op 013/ 772 477 of
per mail: devleeshoek@skynet.be.

Bestellingen via mail worden altijd bevestigd.

Gelieve uw bestelling minstens vijf
dagen op voorhand van uw gewenste
afhaaldatum door te geven aub.
Sint-Maartenstraat 15 • Herk-de-Stad
devleeshoek@skynet.be

013 77 24 77

ONZE HUISBUBBELS
EN WIJNEN
Cava Flama d’Or
Witte wijnen: Rudesheimer Rosengarten
Baron Amado, Pinot Grigio
Rode wijnen:
Baron Amado, Finca Terra (Merlot)

KOUDE
APERITIEFHAPJES
Canneloni van zalm
Bonbon van eendenparfait
Slaatje zwarte woudham

1,65€/stuk
1,90€/stuk
1,50€/stuk

1,75€/stuk
0,90€/stuk

KOUDE
VOORGERECHTEN
Gedroogde ham met meloen
Zalmcocktail
Tomaat crevette
Trio van wildpaté
met uienconfijt
Tompouce van gerookte zalm

3,00€/stuk
7,00€/stuk
8,20€/stuk
8,20€/stuk
4,50€/stuk

WARME
VOORGERECHTEN
Sint-Jacobsschelp
Visgratin
Koninginnehapje

Groentenaanbod

Tomatenroomsoep met balletjes
Aspergeroomsoep
Champignonroomsoep
Bisque d'Homard

Warm : groentengratin
5,80€/persoon
Koud : saladebar :
7,00€/persoon
sla, tomaat, wortel, komkommer,
boontjes, bloemkool, eitjes;
aardappelsalade, pastasalade, sausjes

4,50€/l
4,50€/l
4,50€/l
10,50€/l

HOOFDGERECHTEN MET
VLEES
(prijs per persoon)

WARME
APERITIEFHAPJES
Soesje met kaas en scampi
Bladerdeeghapjes

SOEPEN (prijs per liter = 3 personen)

Ossetong in madeirasaus
10,50€
Everzwijnragout met peertjes en
appeltjes en veenbessen
10,50€
Varkensfiletgebraad met saus
naar keuze
8,10€
Konijn met bier
9,50€
Kalkoengebraad met saus
naar keuze
8,95€
Gevulde kipfilet met
roze pepersaus
12,70€
Fazantfilet met jagersaus
14,80€
Varkenshaasje met Westmalle
13,75€
Gevulde kalkoenrollade met saus
naar keuze
14,50€

HOOFDGERECHTEN MET
VIS
(prijs per persoon)

Slibtong met fijne groentjes
Vispannetje

DESSERTEN
9,25€/stuk
8,75€/stuk
4,20€/stuk

Chocomousse
Rijstpap
Tiramisu

14,80€
15,90€
3,00/stuk

Fruitaanbod

4,20€/persoon

Gepocheerd appeltje met veenbessen
Peertjes in rode wijn
Peertjes met passievruchtencoulis

Aardappelbereidingen
Huisbereide kroketten
Gratin
Aardappelpuree
Wortel, spinaziepuree

0,30€/stuk
9,50€/kg
6,00€/kg
7,50€/kg

Sauzen
Pepersaus, boschampignonsaus,
portosaus, jagerssaus, veenbessensaus,
rode wijnsaus en appelsiensaus

VOOR DE THUISKOK :
Duroc varkenskroon - varkenshaas gevuld varkenshaasje - filet pure rosbief - lamskroon - lamsbout - tong hertenfilet - everzwijnstoofvlees kwartel - kalkoen, ...
ANDERE WENSEN... WIJ ZORGEN ERVOOR !!!

