Feestfolder 2021-2022
Feestzaal ’t Lepeltje
015/31 66 66
(Geldig van 17 december 2021 tot 17 januari 2022)
Hapjes
Oester/gekraakt/Zeeuwse creuse 3

€2.10/stuk

Oester/gegratineerd/champagne

€2.60/stuk

Gerookte zalm/roomkaas

€1.60/stuk

Pizza/artisanaal

€1.50/stuk

Koude voorgerechten
Garnaalcocktail

€15

Rundscarpaccio

€13

Soepen
Tomatensoep/balletjes

€6.5/L

Witloofsoep/Vlaamse ham

€7/L

Boschampignonsoep/snippers fazant

€7.5/L

Kreeftensoep

€9/L

Warme Voorgerechten
Scampi/ pesto(5stuks)

€12

Wildkroket/salade/vijg (1st/2st)

€7/€11

Inclusief brood/boter bij soep/koude en warme voorgerechten.
Hoofdgerechten
Trio van vis/spaghettigroenten/zachte curry

€18

Tongrolletjes/Normandische 3st/4st

€15/€18

Kalkoenrollade/gehakt/spek/champignons/ groentenkrans

€17.5

Hertenragout/appel/groenten krans

€19

Inclusief kroketten (6st)/amandelkroketten (7st)

Dessert
Trifle/mascarpone/rode vruchten/witte chocolade

€6

Tiramisu/Speculaas/advocaat

€6.50

Appeltaart/suikerdeeg/karamel/crumble

€5.50

Assortiment 3 soorten: trifle / javanais/ profiterole Caramel

€6.5

Dessert ferrero/praliné mousseline/chocolade

€7

5 Gangen MENU ( incl. brood en boter)

€ 43 p.p.

Garnaalcocktail
Witloofsoep/ Vlaamse ham
Wildkroket (1stuk)/salade/vijg
Kalkoenrollade/ groenten krans/kroketten
Of
Trio van vis/ spaghettigroenten/kroketten
Appeltaart/suikerdeeg/karamel/crumbel
Kaas en charcuterieplank ( incl. brood/boter)
*Kazen/vleeswaren/groenten/fruit/noten/tapende/olijven

VG €11/ HG €18.50

Koud buffet
Standaardformule:
Gestoomde zalm/ tomaat met grijze garnalen/ gerookte zalm/rosbief/gebraad/kipfilet met
fruit/sla/wortelen/tomaat/komkommer/ei/aardappelsla/cocktailsaus/brood/boter
€18.50/p.p.
Supplement:
Perzik/tonijnsla

€1.50/stuk

Hesp/asperges

€1/stuk

Gerookte heilbot

€2/p.p.

Balletjes/krieken

€1.5/p.p.

Gerookte forel

€2/p.p.

Parmaham/meloen

€2/p.p.

½ kreeft

€10

Carpaccio/runds

€2.5/p.p.

Oester

€2.10/stuk

Pasta/honing mosterd

€1/p.p.

Gourmet
Standaard formule:
250 gram vlees (runds/varken/kip/kalkoen/worst/hamburger)
Aardappelsla/sla/wortel/tomaat/komkommer/ei/cocktailsaus/brood/boter
€15.5/p.p.
Supplement:
Lams (50gram)

€2.5

Scampi’s (3stuks)

€2

Fazant (50gram)

€2

Hert (50gram)

€3

Salade witte kool

€2.5

lookpistolet

€2.5

Cava/wijn
Cava Excellency Brut: Rijp citrusfruit, tikkeltje bloemig, amandel, witte perzik

€12.50/fles

Terre de Mourel ( Frankrijk): Chardonnay, pay d’oc, witte wijn

€8/fles

La pepite (Frankrijk):Pinot noir, Coteaux Bourguignons, rode wijn

€8/fles

Jose de Zarzas (Spanje): volle rode wijn met mooi stevig rood fruit en ronde afdronk €7/fles

Waarborg
Wij serveren de meeste gerechten op herbruikbare schotels, behalve de gerechten die u
dient op te warmen. Hiervoor vragen wij een waarborg van 50 euro cash. Indien u wegwerp
materiaal wenst gelieve dit door te geven.

Afhaalmomenten
U kan iedere dag bij ons bestellen/afhalen. Wij vragen om tijdens de feestdagen minstens 7
dagen op voorhand te bestellen.
Er zijn ook aangepaste afhaalmomenten tijdens de feestdagen.
Wenst u te bestellen voor een andere dag dan bespreken wij het afhaal uur met U.
Vrijdag 24 december 2021: 12u -16.30u

Zaterdag 25 december 2021: 11.30u-15u

Zondag 26 december 2021: 11.30 -14u

Vrijdag 31 december 2021:12-16.30u

Zaterdag 1 januari 2022: 11.30-15u

