
PASEN 2022
(Geldig hele maand april)

Paasbuffet “all-in”  € 39,00/pp

3 koude aperitiefhapjes

Ruim assortiment koude groenten • Tomaat met grijze garnalen

Gekookte ham met asperges • Perzik met huisbereide krabsalade

Gebakken rosbief • Gepocheerde zalm • Varkensgebraad

Gerookte zalm & gerookte heilbot • Rundsfi let • Gegrillde gamba

Parma-ham met meloen • Aardappel-, rijst- en pastasalade • Gevuld eitje

Kippenboutje • 2 tafelbroodjes • Huisbereide pastei met uienconfi jt • sausjes

Dessert: chocolademousse met advocaat OF panna cotta met aardbeiencoulis

Paasgourmet  € 15,95/pp

Biefstukje met kruidenboter • Zuiders kalkoenrolletje

Mini kalfs-cordon bleu • Gemarineerd lamskoteletje

Kippebrochetje • Ardeens varkenslapje • Mini Beef-burger

Scampi-brochetje • Chipolata • Eierpotje met spek en kaas

“all-in” Paasgourmet  € 32,95/pp

3 koude aperiefhapjes

paasgourmet + koude groentenschotel, aardappel-, rijst- en pastasalade, 
gemarineerde aardappeltjes om te bakken, 2 tafelbroodjes, koude sausjes 

Dessert: chocolademousse met advocaat of panna cotta met aardbeiencoulis
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Paasmenu  € 39,95/pp

3 koude aperitiefhapjes 

Tournedos van kabeljauw met puree van lente-ui en asperges
of

Rundscarpaccio met garnituur

Aspergeroomsoep

Stoofpotje van lam met gewokte lente-groentjes
of

Filet van speenvarken in mosterdsaus,
 met gewokte lentegroentjes

of
Lamskroontje met gewokte lente-groentjes (+ € 6,00)

(hoofdgerecht met aardappelgratin, verse kroketten of gebakken krieltjes)

Panna cotta met aardbeiencoulis OF Chocolademousse met advocaat

Iedere week op woensdagmiddag en -avond
RIBBETJES gebakken op de barbecue

NIEUW! Vers van de barbecue
barbecue ribbetjes  “all-in”  à 21€/pp

=> Een zeer ruime portie ribbetjes gebakken op de barbecue, koude groentjes met 
dressing, voorgebakken frietjes en tartaarsaus

barbecue pakket “all-in” à 19€/pp
=> Vlees reeds gebakken op de barbecue: Barbecueworst provençale, spek, kipsâté 

& ribbetje gebakken op de barbecue, samen met koude groentjes & dressing,
aardappel- en pastasalade.

=> de 2 all-in formules zijn pas beschikbaar na het paasweekend !

Bestellen is noodzakelijk

• Ten laatste tegen dinsdagavond voor afhaling woensdagmiddag

• Ten laatste tegen woensdag 12h voor afhaling woensdagavond

ENKEL op woensdag tussen 11h en 12.30h & tussen 17.30 & 18.30,
en dit de periode dat we buiten kunnen bakken op onze barbecue


