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

Kerststartertjes - 3 stuks p.p.

KEUZE VOORGERECHT
• Salade met scampi, rivierkreeften & cocktailgarnalen

• Salade met avocado & rosbief

Ossenstaartsoep & brood

KEUZE HOOFDGERECHT
•  Kalkoenfilet met stroganoffsaus
•  Varkenshaasje met archiducsaus 

• Wildstoofpotje (ree)
• Gebakken zeewolffilet met preiroomsaus

INCLUSIEF: kerstgroenten, kroketten OF gratin

Parfait van gekarameliseerde appeltjes, kaneel & 
banketbakkersroom

Kalkoenfilet - €43
Varkenshaas - €43

Wildstoofpotje - €45
Zeewolffilet - €45

OPTIE EXTRA WARM TUSSENGERECHT 
Reuzeravioli met bospaddestoelen -  €7 p.p. extra

EXTRA’S 

BESTELLEN 

HAPJES
Bruschetta tomaat  (2st. p.p.) - €2,50

Mini vidéetjes (2st.p.p.) - €2,50
Mini worstenbroodje - €2

Halve avocado met zeevruchten - €4
Scampi’s in spekjasje (2st. p.p.) - €4

Torentje van gerookte zalm & heilbot - €3
Mini rundscarpaccio - €4

Aperitiefschotel van de chef
(4st. p.p. - koud & warm) - €10

SOEPEN
Ossenstaartsoep - €6/liter

Tomatenroomsoep - €6/liter

AARDAPPELGERECHTEN
Gratin - €3,50 p.p.

Kroketten - €0,35/stuk

DESSERT
Chocomousse - €6

Tiramisu met woudvruchten - €6
Parfait van gekarameliseerde appeltjes,

kaneel & banketbakkersroom - €6

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 19/12 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 
vlot verloopt.

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

Te bestellen vanaf 2 personen.

Tomaat crevette
Kersteitjes

Gevulde perzik met tonijn
Scampispies

Zalm mimosa
Duo van gerookte zalm & forel

Pasta met rode pesto & pijnboompitjes
Pasta op zuiderse wijze & parmaham

Wrap met kalfsgebraad & avocado
Beenhamrolletjes

Gehaktballetjes
Rosbief

Kippenbout
Gebakken speklapjes

Fijne vleeswaren
Aardappelsalade

Wortelen
Witte kool

Tartaar
Cocktailsaus

Stokbrood
Mini broodjes

Dessert EXTRA te bestellen:
Chocomousse

 Tiramisu  met woudvruchten
Parfait van gekarameliseerde appeltjes,

kaneel & banketbakkersroom

PRIJS ZONDER DESSERT: €30 p.p.
PRIJS MET DESSERT: €36 p.p.

   

PAKKETTEN: GOURMET / STEENGRILL  

KERSTMENU  

PAKKET 1 - VLEES

Gemarineerde steak
Chipolata
Schnitsel

Spekvogeltjes
Varkenshaasje

Kippenspies
Kruidenballetjes

€24 p.p.

PAKKET 2 - WILD

Schnitsel
Reegebraad

Everzwijnfilet
Ardeense burger

Gemarineerde steak
Fazantfilet

Lamskotelet

€26 p.p.

PAKKET 3 - VIS & VLEES

Gemarineerde steak
Varkenshaas
Spekvogeltjes

Kruidenballetjes
Zalmfilet
Scampi’s
Visgyros

€25 p.p.

INCLUSIEF:  Ananasschijven, boontjes in spek, champignons, 
  koude groentenschotel, aardappelsalade, pastasalade, 
  cocktailsaus, mayonaise, kruidenboter & stokbrood.

TAKE AWAY KERSTMIS 2022 
Verkrijgbaar op 24, 25 & 26 december 2022


