
Eindejaarsmenu 2021

Hapjes

Balinees kippenspiesje, mini-pizza, Fakkelbrood mozzarella
           

voorgerecht

tongfilet , Coquilles, groentjes, witte wijnsaus                      

of

 Zalmfilet op aardappel mousseline, Garnalen, groentjes 

of

Scampi „“diabolo“, provencaalse groentjes, rijst, kreeftensausje

hoofdgerecht

filet van hertenkalf ‚“grand veneur“

of

kalkoenrollade opgevuld met appel en veenbesjes 

of

Fazantenfilet „“fine champagne“

of

lams-heupstuk bruine jus saus

Beste klanten, Dit jaar kan u zelf uw menu samenstellen voor kerst of 
nieuwjaar. U hebt keuze uit 3 voorgerechten en 4 hoofdgerechten.

de gerechten zijn ook apart te verkrijgen. smakelijk.
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 exclusieve

12.00 €

mini-videe kaas en ham



Mooi gegarneerde vleesschotel met:

biefstuk, kalkoenlapje, lamsvlees,
kalfslapje, witte pens,
chipolata, mini-brochette,
varkensmignonette
gemarineerde kipfilet

                                             12,50/pers

Eindejaars-
fondue
Mooi gegarneerde schotel met:
rundsvlees, kalkoenborstfilet, 
mini-merguezen, witte pens, 
spekblokjes en gepaneerde
balletjes.

                                 9.95/pers

Ook nog te verkrijgen:
Broccoliroomsoep                                                          
Veélouteé van gevogelte met asperges                                 
Sint-Jacobschelp                                                              
Kalkoenfilet in roze peper of champignonsaus                    
ardeens gebraad in jagersaus                                            
mini-amandel kroketjes                                                      
aardappelkroketjes                                                          
                                                            
Alle vers wild op bestelling.

Voor alle schotels en bakken
vragen wij een waarborg die
u bij ongeschonden
teruggave terugbetaald krijgt

U kan nu bestellen 
voor Kerstavond en -dag
tot ten laatste
dinsdag 14 december
voor Oudejaarsavond en
Nieuwjaardag:
tot ten laatste
 Dinsdag 21 december

hou er wel rekening mee
dat wij snel volgeboekt zijn
tijdens de eindejaars periode.
Dus vroeg bestellen om
ontgoochelingen
te voorkomen

‚’t Gourmetje en zijn team medewerkers...
uw partners voor lekker en feestelijk tafelen

wensen u nu reeds prettige en smakelijke feestdagen!!!

€

€

Opgelet!
Aandacht!

De winkel zal op Kerstdag
zaterdag 25 december 2021
en Nieuwjaarsdag
zaterdag 1 januari 2022
open zijn van
11.00 tot 11.30 uur
enkel voor
afhaling van bestellingen

 

5.00/l
5.00/l
8.90/pers
8.00/pers
6.90/pers
0.25/stuk
0.25/stuk

Gourmet-
schotel
Mooi gegarneerde vleesschotel met:
biefstuk, kalkoenlapje, cordon bleu,
lamscoteletje, varkensgyros, 
ei met spek, chipolata, mini-brochette,
3 mini-hamburgers

                                             11.25/pers€

steengrill

2
0
2
1

Eindejaars
luxe-koude
schotel
Gepocheerde Zalmfilet “Belle-vue“
Verse gerookte Noorse Zalm
Tomaat met Grijze garnalen
Gebakken tijgerscampi’s
Gandaham
Geroosterde beenham met asperges
Gebraiseerde varkenslende
Gebakken extra malse rosbief
Gebakken kippenboutje
eitje met dressing
Groentenassortiment
Fruitgarnituur
                             

                                  18.25/pers
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