
Hut Moment
Nieuwjaarsmenu’s voor 31 december 2018 & 1 januari 2019

Afhaaladres: De Hutten 58, 3600 Genk
Telefoonnummer: 0496/56 89 98

089/23 66 05

Italiaans buffet - 32€ p.p.
(min.2 pers.)

KOUD VOORGERECHT
Anti pasti 

(parmaham, chorizzo, panchetta,...)
Italiaanse kazen
Olijven en pepers

Rode pesto
Salade Caprese 

(tomaat, mozzarella en basilicum)
Mix bruschetta

Carpaccio met rucola
Stokbrood

Mini sandwiches

TUSSENGERECHT
Italiaanse paprika-tomatensoep met basilicum

HOOFDGERECHT WARM
Lasagne natale

Linguine met zalm & broccoli
Pasta met venkel & zeevruchten

Gnocchi met kip & chorizzo

DESSERT
Italiaanse trifle met tiramisu

& chocolade

OOK ENKEL HET KOUD VOORGERECHT
TE VERKRIJGEN (zonder warm)

aan 19€ p.p.

Warm en koud buffet - 32€ p.p.

KOUD
Tomaat garnaal

(met grijze garnalen i.p.v. roze: +1€ p.p.)
Gevulde eieren
Gegrilde zalm

Scampispies met ananas
Duo van gerookte vis

Gevuld witloofblaadje met krabsalade
Pasta met parmaham

Rijstsalade
Mexicaans gehaktbrood

Hespenrol
Kruidenballetjes

Kipsouvlaki
Gevulde kipfilet

Wortelen
Witte kool

Aardappelsalade
Cocktailsaus
Mayonaise
Stokbrood

Mini sandwiches

WARM
Kipstoofpotje

Varkensmignonette in een spekjasje met
tijmrozemarijnsaus

Rosbief  met peperroomsaus
Waterzooi van vis & scampi

Kroketten

Koud buffet - 23€ p.p.

Tomaat met garnalen 
(met grijze garnalen i.p.v. roze: +1€ p.p.)

Gevulde eieren
Gegrilde zalm

Perzik met tonijn
Scampi cocktail

Witloofblaadje met krabsalade
Pasta met spek, rode pesto & kerstomaten

Pasta met groenten
Duo van gerookte vis
Wrap met parmaham

Hespenrolletjes
Kruidenballetjes

Rosbief
Gevulde kipfilet

Wildpaté
Kalkoensouvlaki

Spies van witte- en bloedworst
Wortelen
Witte kool

Aardappelsalade
Cocktailsaus

Tartaar
Stokbrood

Mini sandwiches

Individueel te bestellen

Hapjes
Krokante startertjes (mix bruschetta) - 5€ p.p.

Amuse van het huis (3 stuks p.p.) - 6€ p.p.
Zeeuwse oesters (3 stuks p.p.) - 7€ p.p.

Soep
Tomatenroomsoep met balletjes - 6€/liter

Kippenroomsoep met fijne groenten - 6€/liter
Italiaanse paprika-tomatensoep 

met basilicum - 6€/liter

Tussengerechten
1/2 verse kreeft op een 

groentenbedje (koud) - 16€ p.p.
Tapasbuffet (zie koud voorgerecht

Italiaans buffet) - 19€ p.p.

Aardappelgerecht
Kroketten - 0,25€/stuk

Gratin - 2,5€ p.p.

Dessert
Italiaanse trifle met tiramisu& chocolade - 6€p.p.

Tiramisu met speculoos & advocaat - 6€ p.p.
Chocomousse - 6€ p.p.

‘Zoete zonde’ dessertpallet - 9€ p.p.



Afhaaladres: De Hutten 58, 3600 Genk
Telefoonnummer: 0496/56 89 98

089/23 66 05

Info:

De kerstperiode en het einde van 2018 komen dichterbij. Heel wat feestjes, waarbij gezellig tafelen belangrijk is, zijn dan ook gepland. Maak het uzelf  gemakkelijk door bij ons te bestellen.
Zo kan iedereen genieten van deze dagen. Al onze gerechten zijn netjes verpakt en gemakkelijk zelf  op te warmen in de oven. Bij het afhalen krijgt u de nodige uitleg zodat u zelf  weinig
hoeft te doen en dus gezellig mee aan tafel kunt schuiven.
 
Bestel tijdig! Wanneer wij ons maximaal aantal hebben bereikt, stoppen we met aannemen van bestellingen.
Om praktische redenen en om vergissingen te voorkomen, kan u alleen in ons restaurant of  telefonisch bestellingen doorgeven.

Mogen we u alvast prettige en smakelijke feestdagen toewensen!

Openingsuren Nieuwjaar:  31 december: 12u00 - 18u30      
    1 januari: 11u00 - 12u00     
    2 januari: 11u00 - 16u00 (terugbrengen van het materiaal)

Gourmet-, steengrill-, teppanyaki- & fonduepakketten
PAKKET 1 - 18€ p.p. (ongeveer 400gr p.p.)

Varkensmignonette in een spekjasje
Gemarineerde rundslapjes

Mexicaanse hamburger
Boomstammetjes
Diverse worstjes

Kipfilet
Souvlaki

PAKKET 2 - 22€ p.p. (ongeveer 400gr p.p.)
Gemarineerde fazantfilet

Ardeense hamburger
Varkens filet pur

Lamsstokje
Rundslapjes
Hazenrug

Hertenkroon

PAKKET 3 - 21€ p.p.
Varkensmignonette in een spekjasje

Mexicaanse hamburger
Souvlaki

Rundslapje
Visspies
Scampi
Zalmfilet
Zeebaars

PAKKET 4 - 21€ p.p.
Zeebaars
Zalmfilet
Scampi
Sliptong

Pladijsfilet
Snoekbaars

Visspies

PAKKET 5 - 18€ p.p. (ongeveer 400gr p.p.)
Spekrolletjes met pruimen

Varkensmignonette
Diverse worstjes
Kruidenballetjes

Kalfshaasje
Fazantfilet

Kipfilet

INCLUSIEF:
Ananasschijven, rösties,

boontjes in een spekjasje,
gevulde champignonkopjes,

koude groentenschotel, 
cocktailsaus, mayonaise, kruidenboter

en stokbrood.

VEGETARISCH PAKKET VERKRIJGBAAR 
OP AANVRAAG


