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EEN GREEP UIT HET WINKELAANBOD
Stoverij in Straffe Hendrik Quadrupel
Vol-au-vent met balletjes

Verschillende soepen per 0,5l
Canneloni: oma’s recept

Lasagna / groentenlasagna

€ 7,50

Spaghettisaus

€ 2,50

Risotto

€ 8,50

€ 7,50 / € 15,00

€ 9,50

Balletjes in tomatensaus

€ 5,00 / € 10,00
€ 5,50
€ 6,50

Macaroni met kaas en ham

€ 5,00

Gehaktbroodje met kaas (2p)

€ 6,50

Vis volgens marktaanbod
marktprijs
Al dan niet als volledige schotel verpakt
Bvb: Zalm, rog, griet, kabeljauw, sliptongen, …

Steak tartaar
€ 11,00
Met de hand gesneden en voorzien van alle toebehoren om
thuis verder af te werken.
1 dag op voorhand te bestellen!

Puree 500 g

€ 3,50

Gebakken krielaardappelen

€ 3,50

€ 3,00

Smeuïge verse geitenkaas

€ 3,00

Kalfsblanquette

€ 8,00

Picanha

€ 11,00

Verse kroketten (8 stuks)

€ 2,50

Crème van Oud Brugge

€ 2,50

Varkensrillete 100 g

Cava, vermouth, rum, picon, ...

Bereide groenten volgens marktaanbod

€ 7,50 - 29,50

€ 2,75 - € 5,00

Bvb: groene groenten, ratatouille, gekonfijte venkel,
boschampignons, spinazie, erwtjes & worteltjes

Voorgebakken frieten

€ 3,50

Er is een heel ruim assortiment hapjes in de toonbank.
Wijnen: wit, rood, rosé

€ 6,50 - € 15,00

Dessertjes chocolademousse, crème Brûlée, Tiramisu,
Tarte Tatin, ....

Dagelijks ook huisgemaakt gebak zoals cheesecake,
pannenkoeken, chololadetaart, ...

We verkopen ook brood, wijn en allerhande lekkernijen.
Kom gerust binnen om eens rond te kijken.
Wij garanderen geen enkele voorraad en prijzen kunnen
schommelen volgens marktaanbod en de prijzen van onze
leveranciers.

Onze hygiëne maatregelen:

Naar de winkel komen is dus het beste wat je kan doen
om het volledige aanbod te kunnen bekijken. Volg ons op
Facebook om te weten wat ons aanbod is.

• Constant ontsmetten van werk -en toonbanken

Alles is om hygiënische redenen reeds verpakt per portie voor
1 persoon tenzij anders vermeld.
Je kan gewoon naar de winkel komen en kiezen wat er in
de toonbanken ligt. Bestellen is niet nodig maar mag wel.
Graag telefonisch.
We zorgen dagelijks voor variatie.

• Maximum 2 personen tegelijk in de winkel
• Aflijning om afstand te bewaren

• Alcoholgel om handen te ontsmetten

• Betaalterminal wordt constant ontsmet.
U kan contactloos betalen.

• We aanvaarden Payconiq.
Het beste systeem om volledig contactloos te betalen!
• Graag meebrengen van uw eigen zakken.
U vult ze zelf met de aangekochte producten.

