Feestzaal ’t Lepeltje:
Take Away vanaf 17/1/21 tot 28/2/21
Ontbijt aan huis ( iedere dag te verkrijgen, min.1 dag op voorhand te bestellen( leveren en afhaal mogelijk)
5 soorten beleg, mini pistolets, mini sandwiches, mini koffiekoeken, croissants,
fruitsla, confituur, choco, fruitsap, koffie en versnapering.
€20.5 euro p.p.
Gerookte zalm: 2€ per persoon
Fles cava: 12.5€ per fles

Kaas en charcuterie planken ( iedere dag te verkrijgen, min.1 dag op voorhand te bestellen( leveren en afhaal
mogelijk)
Diverse kazen en vleeswaren, groenten, fruit, noten,
gedroogd fruit, olijven, tapenade, stokbrood, toast, …
17.50 euro per persoon

(Voor de houten plank vragen wij 20 euro per 2 personen waarborg, u kan dit ook verkrijgen
op een wegwerpschotel.)

Menu Kaart
openingsuren:
- donderdag / vrijdag van 17u tot 20u: leveringen aan huis, geen afhaal. (gratis Duffel / Skw)
- Zaterdag van 17u tot 20 u: enkel afhaal mogelijk
- Zondag van 11.30u tot 13.30 u / van 17 u tot 20 u: enkel afhaal mogelijk
Voorgerechten
Tomatensoep met balletjes

€4 p.p.

Kaaskroketten (2st)

€7 p.p.

Duo kaas/garnaal

€7.5 p.p.

Garnaalkroketten

€8 p.p.

Scampi curry/appel (5st)

€10.5 p.p.

Scampi (3st) en st.jacobsvruchten (2st) in witloofsausje €11.5 p.p.

Hoofdgerechten (incl. fritten, puree, kroketten)
Scampi curry/appel (8st)

€ 14 p.p.

Scampi (5st) en st.jacobsvruchten (3st) in witloofsausje €15 p.p.
Lasagne Bolognaise met beenham

€ 12.5 p.p.

Lasagne zalm/spinazie

€14 p.p.

Wok kip/ curry/rijst

€13 p.p.

Tongrolletjes saffraan saus (4st)

€16 p.p.

Varkenshaasje pepersaus/ warme groenten

€16 p.p.

Parelhoen fine champagne/ warme groenten

€17.5 p.p.

Kids: Lasagne Bolognaise

€10 p.p.

Spaghetti Bolognaise

€10 p.p

Kipfilet met appelmoes en fritten

€10.5 p.p.

Desserten
Tiramisu/advocaat/speculaas

€6 p.p.

Triffel: mascarpone, bosvruchten, chocolade

€5.5 p.p.

Rijstpap

€5 p.p.

The ring: chocolade / frambozenganache /
cremeux bosvruchten /hazelnootmayonaise

€7 p.p.

Wijnen
Witte wijn: La Sastreria Blanca, Spanje, chardonnay / viognier

€7/fles

Rode wijn: Jose de Zarzas, Spanje, tempranillo

€7/fles

Bestellen: 015/ 31 66 66 - feestzaal@tlepeltje.be
Feestzaal ’ T lepeltje, Naalstraat 43 D, 2570 Duffel

