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- voe thuus EETWINKEL

MOEDERDAGMENU
HAPJES € 8,00 P.P. VOOR DE 3 HAPJES
Buikspek met chutney van mango
Courgettesoepje met gerookte zalm
Salade en mousse van beenham
of

TAPASPLANK € 7,50 P.P. (MINIMUM 2 PERSONEN)
In huis gesneden fijne charcuterie (parma, coppa, salami, ham, ...), kaasblokjes, rilette,
smeuiïge geitenkaas, smout, dipsausjes en tapenades, aangevuld met toastjes en grissini.
Het aanbod varieert naargelang het aanbod in onze winkel en wordt groter volgens
de grootte van het gezelschap. Waarborg van € 20,00 voor plank & potjes.


VOORGERECHTEN € 13,00 P.P.
Taboulé van krab met frisse oosterse bouillon
of Carpaccio van Black Angus met terrine van eendenlever


HOOFDGERECHTEN € 19,00 P.P.
Eendenborst met gesauteerde groene asperges, sinaasappelsaus en ovenpatatjes
of Rijk gevulde vissoep met rouille, gemalen kaas en croûtons


DESSERTS € 7,00 P.P.

Pavlova met rood fruit
of Chocoladetaart met ganache van praliné

HAPJES & 2 GANGEN € 29,50 P.P.

DRIE GANGEN € 37,00 P.P.

hapjes, hoofdgerecht & dessert

hapjes/tapa, voorgerecht & hoofdgerecht

DRIE GANGEN € 35,00 P.P.

VIER GANGEN € 42,50 P.P.

voorgerecht, hoofdgerecht & dessert

hapjes, voorgerecht, hoofdgerecht & dessert

Alle gerechten kunnen afzonderlijk gekozen
worden of als onderdeel van een drie- of
viergangenmenu.

Per bestelling van 2 vier gangen menu’s
gratis boeketje voor de mama.

KINDERMENU

Aperobordje met aperoworstjes, sterretjeschips, minitomaatjes en grissini’s
Balletjes in tomatensaus met puree of Vol-au-vent met puree • Chocomousse

€ 12,50 (2 gehaktballen of kleine vol-au-vent) • € 14,00 (3 gehaktballen) • € 16,00 (normale vol-au-vent)

MOEDERDAGONTBIJT / BRUNCH
Griekse yoghurt met granola en vers fruit
Meergranenbrood met gerookte zalm, avocadospread en ei
Pistolet en croissant
Boter, confituur, kaas en ham
Vers fruitsap
Homemade gemberlimonade
Per 2 bestellingen een boeketje voor mama

€ 25,00 PER ONTBIJT

MOEDERDAGONTBIJT UITBREIDEN VOOR KINDEREN

1 pistolet, 1 chocoladekoek, choco, 2 pancakes, fruitslaatje, vers fruitsap


€ 9,50 PER PERSOON


Kan niet apart besteld worden

PRAKTISCH
Bestellen kan tot donderdag 6 mei om 12u of tot maximum
aantal bestellingen bereikt is.


Betalen Betalen kan cash, met bankkaart of payconic in de
winkel.


Afhalen VAN HET moederdagMENU kan op
- vrijdag 7 mei vanaf 17u
- zaterdag 8 mei vanaf 12u

TAPASPLANK ALS HOOFDGERECHT
€ 16,50 P.P. (VANAF 2 PERSONEN)

inclusief een half stokbrood per persoon


In huis gesneden fijne charcuterie (parma, coppa, salami,
ham, ...), kaasblokjes, rilette, smeuiïge geitenkaas, smout,
dipsausjes en tapenades, aangevuld met toastjes en grissini.


Het aanbod varieert naargelang het aanbod in onze winkel en
wordt groter volgens de grootte van het gezelschap.


- zondag 9 mei tussen 8u30 en 12u


Afhalen VAN HET moederdagONTBIJT / brunch kan op
- zondag 9 mei tussen 8u30 en 12u

Waarborg van € 20,00 voor plank & potjes.

EETWINKEL CÉZAR
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