Mar

Eindejaarsmenu’s
2017-2018
Bestellen kan telefonisch of via mail:
Tel: 011- 75 91 57
Gsm: 0497- 76 22 47 (na 17u)
Mail: info@marsepan.be
Onze plaatsen zijn beperkt, dus tijdig bestellen is
aan te raden!
Tijdens de feestdagen zijn wij open op:
Zaterdag 23 december
Zondag 24 december
Maandag 25 december
Dinsdag 26 december
Zaterdag 30 december
Zondag 31 december
Maandag 1 januari

Mar

Feestelijke menu’s

Voorgerechten
- Scampisalade 					6,80 €
- Cocktail van zalm en grijze garnalen 		
7,40 €
- Kipsalade met appel 				
5,90 €
- Cocktail van meloen en parmaham 			
6,30 €

Soepen

- Gele paprikaroomsoep 				
2,60 p.p
- Tomatenroomsoep					2,50 p.p
- Tomatenroomsoep met balletjes 			
3,00 p.p
- Witloofroomsoep met spekjes			
2,60 p.p
- Aspergeroomsoep met een vleugje kervel 		
2,70 p.p
- Kruidige kippensoep met kokosmelk 		
2,50 p.p

Hoofdgerechten (inclusief groenten en aardappelgerecht)
Kalkoengebraad met saus naar keuze 		
14,20 €
- Varkensgebraad met saus naar keuze 		
13,80 €
- Kipfilet met saus naar keuze 			
14,20 €
- Vlaamse stoverij op basis van Sint Bernardus
16,00 €
- Varkenshaasje met saus naar keuze 			
15,10 €
- Kalfsgebraad met saus naar keuze 			
18,10 €
- Hertengoulash 					16,10 €
- Kabeljauwhaasje met groentesaus 			
16,50 €
- Zalmhaasje met witte wijnsaus 			
17,70 €

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met 3 warme seizoensgroenten:
- Gestoofde worteltjes
- Witloof met veenbessen
- Bonenbouquetjes
Kroketten of Aardappelgratin
Saus naar keuze:
- Jagersaus
- Peperroomsaus
- Zachte mosterdroomsaus
- Champignonroomsaus
- Stroganoffsaus

Nagerechten

- Huisgemaakte chocolademousse met amandelen
- Huisgemaakte vanillebavarois met fruit 		

4,85 €
4,85 €
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Speciale aanbiedingen (vanaf 10 personen)

Menu 1: 20,95 € per persoon
Voorgerecht: Kipsalade met appel
Soep naar keuze (zie feestelijke menu’s)
Hoofdgerecht:
Kalkoengebraad of varkensgebraad met saus naar keuze
&
Kabeljauw met witte wijnsaus
Gestoofde worteltjes – Bonenbouquetjes - Witloof met veenbesjes
Aardappelgratin of kroketten

Menu 2: 25,00 € per persoon
Voorgerecht: Scampisalade
Soep naar keuze (zie feestelijke menu’s)
Hoofdgerecht:
Kalfsgebraad of varkenshaasje met saus naar keuze
&
Zalmhaasje met groentesaus
Appeltjes gevuld met veenbessen - Roerbakken groenten - Gebraiseerd witloof Gestoofde boontjes met spek
Aardappelgratin of kroketten
(Brandpasta: 2,00 euro per stuk)
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Koud buffet (vanaf 10 personen)

Koud Kerstbuffet € 18,00 p.p.
Rijkelijk gevulde schotels met:
Roze zalm, Tomaat gevuld met grijze garnalen, Kippenpootjes, Mimosa eieren,
Varkensgebraad, Rosbiefgebraad en Gevulde hamrolletjes afgewerkt met
fruitgarnituren en verse kruiden.
Aangevuld met huisbereide salades:
- Aardappelsalade
- Witte koolsalade met mosterddressing
- Komkommersalade met notenmix
- Tomatensalade met fetakaas of ui
- Pastasalade
- Cocktailsaus
- Mayonaise
- Zachte broodjes

Huis Marsepan wenst jullie
alvast een spetterend en smaakvol 2018!

