
Taverne  •  Res taurant  •  I j ssa lon Hut Moment
KOUD BUFFET 

Gevulde avocado met zeevruchten

Preiroomsoep met krokant gebakken spekjes & brood

KEUZE TUSSENGERECHT (met krieltjes)
Kerstvideetje van parelhoen, curry, appel & bundelzwammen

OF
Normandische visrolletjes

KEUZE HOOFDGERECHT
•  Gevulde kalkoenfilet met notensaus
•  Gegrilde kalfshaas in rode wijnsaus 

• Wildmix van de chef, wildsaus & boschampignons
• Lamskroon met graanmosterdsaus

• Duo van zalm & snoekbaars met fijne kerstgroentjes
• Linguini met 1/2 kreeft met champagnesaus & fijne groentjes

INCLUSIEF: kerstgroenten, kroketten OF gratin
(uitgez. bij linguini)

Kersttrifle van banaan & karamel

Kalkoenfilet - €40
Kalfshaas - €42
Wildmix - €45

Lamskroon - €42
Duo van zalm & snoekbaars - €42

Linguini met 1/2 kreeft - €48

EXTRA’S BESTELLEN 
HAPJES

Mix bruschetta  (3st. p.p.) - €6
Mix mini glaasjes (3st.p.p. - vis & vlees) - €7

Oven mix (3st. p.p.) - €6

SOEPEN
Kersttomatenroomsoep - €6/liter

Preiroomsoep - €6/liter

AARDAPPELGERECHTEN
Gratin - €3,50 p.p.

Kroketten - €0,30/stuk
Gebakken krieltjes - €3,50 p.p.

DESSERT
Kersttrifle van banaan & karamel - €5

Tiramisu met speculaas - €5
Chocomousse - €5

Bestel tijdig! VOLZET = VOLZET 
Dit kan:
      • Telefonisch op het nummer 089/23 66 05
      • Via facebook (messenger): Let wel op! De bestelling is enkel rond na bevestiging!
      • In de zaak bij onze medewerkers

Bestellingen kunnen tot ten laatste 20/12 gewijzigd worden!

Het afhaaluur wordt bij de bestelling met jullie afgesproken. Gelieve u aan het 
afgesproken uur te houden, zo kunnen wij er samen voor zorgen dat alles ‘coronaproof’ 
verloopt.

Openingsuren Kerstmis:  24 december: 12u00 - 17u00
   25 december: 10u30 - 14u00
   26 december: 11u00 - 12u00

Tomaat crevette
Duo van kersteitjes

Gevulde perzik met tonijn
Scampispies

Zalm mimosa
Wrap met gerookte zalm & kruidenkaas

Exotisch visrolletje
Pasta met kip & fruit
Pasta met groenten

Beenhamrolletje
Gehaktballetjes

Rosbief
Kippenvleugel

Spies van witte worst, bloedworst & appel
Varkensgebraad

Parmaham met meloen
Aardappelsalade

Wortelen
Witte kool

Tartaar
Cocktailsaus

Mayonaise
Stokbrood

Mini broodjes

Dessert EXTRA te bestellen:
 Kersttrifle van banaan & karamel

Tiramisu met speculaas
Chocomousse

PRIJS ZONDER DESSERT: €27,50 p.p.
PRIJS MET DESSERT: €32,50 p.p.

   

Te bestellen vanaf 2 personen.

PAKKETTEN: GOURMET / STEENGRILL  

KERSTMENU  

PAKKET 1 - GRIEKS

Varkenssouvlaki (2st.)
Kipsouvlaki (2st.)

Lamssouvlaki (2st.)
Köfte

Gemarineerde spieringlapjes
Gyros

Merguez worstjes
Tzatziki

€22,50 p.p.

INCLUSIEF: Ananasschijven, rösties, bakgroenten, koude groentenschotel, aardappelsalade,
pastasalade, cocktailsaus, mayonaise, saus van het huis, kruidenboter & stokbrood.

PAKKET 2 - VLEES

Rundsbrochette
Varkenshaas

Boomstammetjes
Gemarineerde kipfilet

Mini worstjes
Kalfsgebraad
Spekvogeltjes

€22,50 p.p.

PAKKET 3 - WILD

Fazantfilet
Reegebraad

Lamskoteletten
Everzwijnfilet

Gemarineerd spek
Merguez worstjes
Rundsbrochette

€25 p.p.

PAKKET 4 - VLEES & VIS

Gemarineerde steak
Mini worstjes
Kalfsgebraad

Boomstammetjes
Zalmfilet

Snoekbaarsfilet
Gemarineerde scampi

1/2 mossel
€24 p.p.

TAKE AWAY KERSTMIS 2021 
Verkrijgbaar op 24, 25 & 26 december 2021


