
EETWINKEL

FEESTMENU
HAPJES € 8,50 P.P. VOOR DE 3 HAPJES

Taboulé van scampimet limoen
Tartaar van zalmmet Avrugakaviaar

Erwtensoepje met crumble van oude parmaham

�

VOORGERECHTEN € 15,00 P.P.
Bisque van schaaldierenmet Noordzeekrab, rouille en croûtons

of Trio van wildpatémet toast van rozijnenbrood en pittige chutney van mango

�

HOOFDGERECHTEN € 22,00 P.P.
Filet van hertmet schorseneren in de room, aardappelmousseline met truffel en wildjus

of Kabeljauwmet korst van parmezaan, geroosterde pompoen, geplette aardappel en champagnesaus
�

DESSERTS € 9,00 P.P.
Pavlova met rood fruit en amarenakersen

of Chocolademoussetaart met krokante speculoosbodem

TAKE-AWAY
HAPJES & 2 GANGEN € 32,50 P.P.

hapjes, hoofdgerecht & dessert
�

DRIE GANGEN € 37,50 P.P.
voorgerecht, hoofdgerecht & dessert

�

DRIE GANGEN € 39,50 P.P.
hapjes, voorgerecht & hoofdgerecht

�

VIER GANGEN € 45,00 P.P.
hapjes, voorgerecht, hoofdgerecht & dessert

�

VĲF GANGEN € 52,50 P.P.
hapjes, 2 voorgerechten, hoofdgerecht & dessert

RESTO
enkel op 31 december

HAPJES & 2 GANGEN € 47,50 P.P.
hapjes, hoofdgerecht & dessert

�

DRIE GANGEN € 52,50 P.P.
voorgerecht, hoofdgerecht & dessert

�

DRIE GANGEN € 55,00 P.P.
hapjes, voorgerecht & hoofdgerecht

�

VIER GANGEN € 60,00 P.P.
hapjes, voorgerecht, hoofdgerecht & dessert

�

VĲF GANGEN € 67,50 P.P.
hapjes, 2 voorgerechten, hoofdgerecht & dessert

KINDERMENU
Aperobordje met aperoworstjes, sterret‐

jeschips, minitomaatjes en grissini’s
�

Balletjes in tomatensaus met puree
of Vol-au-vent met puree

�
Chocomousse

€ 13,50
2 gehaktballen of kleine vol-au-vent

€ 15,00
3 gehaktballen

€ 17,00
normale vol-au-vent

We raden aan om zo weinig mogelijk verschillende gerechten per gezelschap te kiezen voor het gemak van opwarmen.



EETWINKEL CÉZAR
Jeruzalemstraat 1 • 8000 Brugge

Tel: 050 70 97 84
GSM: 0471 37 42 47

post@restaurant-cezar.be
www.restaurant-cezar.be/winkel

OPENINGSUREN TĲDENS DE FEESTPERIODE
Vrijdag 24 december: 10u tot 16u
Zaterdag 25 december: gesloten
Zondag 26 december: gesloten
Maandag 27 december: gesloten

Dinsdag 28 december: 10u tot 14u en 18u tot 21u
Woensdag 29 december: 10u tot 14u en 18u tot 21u
Donderdag 30 december: 10u tot 14u en 18u tot 21u

Vrijdag 31 december: 10u - 15u, restaurant ‘s avonds open
Zaterdag 1 januari: restaurant ‘s avonds open

Zondag 2 januari: gesloten
Maandag 3 januari: gesloten

Vanaf 04 januari terug de normale openingstijden

MEER INFO OP ONZE WEBSITE
Kijk op de site voor een uitgebreid aanbod

feestaperitieven en wijnen!

�

Sommelier Sarah helpt je graag met een keuze
aangepast aan uw menu.

�
https://www.restaurant-cezar.be/winkel

PRAKTISCH
Bestellen kan tot 20/12 voor kerst . Bestellen tot 27/12 voor
oud en nieuw.
Hou er wel rekening mee dat wij een maximum capaciteit
hanteren en dat er dus op een bepaald moment een stop op de
bestellingen gezet kan worden.

�

Betalen Om wachttijden bij het ophalen te vermijden gebeurt
de betaling volledig vooraf. Betalen kan cash, met bankkaart of
payconic in de winkel of via overschrijving op ons rekening
nummer BE08 7380 3367 7513 met vermelding van uw naam
en bestelnummer. Betaling gebeurt binnen de week na uw
bestelling anders wordt uw bestelling geannuleerd.

�

Wijzigingen zijn na 20/12 of na 27/12 niet meer mogelijk.

�

Afhalen kan op 24/12 en op 31/12 tussen 10u en 16u. Wij horen
graag vooraf een richt uur zodat we alles tijdig voor u klaar
kunnen zetten. Probeer u hieraan te houden.



ALCOHOLVOLLE APERITIEVEN
Huisgemaakte Picon 50 cl € 20,50
Witte wijn voor bij de Picon € 9,60
Limoncello € 20,50
FeverTreeTonic voor bij de limoncello 25 cl € 1,70
Negroni (mix van campari, vermouth en gin) 50 cl € 23,50
Dark & Stormy pakket € 32,50
Mix van bruine rum en falernum 33cl met 6 flesjes Fever Tree
Gingerbeer en een limoen. Ook leuk als pakje onder de kerstboom!
Mata Vermouthwit of rood 75 cl €13,50
Cava Abisidis 75 cl € 8,90
Cava Masia Bou 75 cl € 9,60
Prosecco Sanfeletto 75 cl € 12,35
Champagne Perrot-Batteux 75 cl € 27,85
Champagne Perrot-Batteux 37,5 cl € 15,00

ALCOHOLVRĲE APERITIEVEN
Buloo € 4,00
Een elegant parelend aperitief met de allures van champagne,
maar dan zonder alcohol en arm aan calorieën
Fever Tree Elderflower met kaneel en framboos € 2,50
Homemade limonade met gember en citroen 33cl € 2,80
Homemade limonade met vlierbloesem en sinaasappel 33 cl € 2,80
Virgin Mojito pakket € 12,00
alles om vier heerlijke alcoholvrije mojito’s te maken

WITTE WĲN
Venta La Vega, Adaras Lluvía, Castilla La Mancha, Spanje € 7.35
Flitsend goudgeel, expressief fris, sappig en grassig
Chateau Guéry, ‘La Force’,Minervois, Frankrijk € 10.30
Volle romige chardonnay, lichte houttoets maar vooral veel fruit.
Chateau de Montfrin, ‘A la Reverie’, Rhone, Frankrijk € 12,60
Fijne aroma’s, rijke smaak,licht vettig met kruidige afdronk.
Goede structuur en levendige zuren

RODE WĲN
Jeanette Cabernet Sauvignon, Languedoc, Frankrijk € 8.10
Briljante robijnrode kleur, aroma’s van sappig rood fruit.
Romige tannines, zijdezachte structuur.
Casal da Coelheira, Reserva,Tejo, Portugal € 12,80
Donkere, complexe en krachtige houtgerijpte wijn.
Alberto Ravazzi, ‘Vanitoso’,Toscane, Italië € 14,70
Diep robijnrode wijn met aroma’s van rood fruit met kruidige toetsen.
Zacht en fluwelig. Gul en aangenaam.

DESSERT WĲN
Villa Dria, ‘Lune de Miele’, Sud-Ouest, Frankrijk € 11,00
Barbeito,Madeira Boal Old Reserve 10y,Madeira Portugal € 37,00


