Aperitiefhapjes
Mini-videetjes
- kaas
- kaas & ham
- kip & champignons
Mini videetje garnaal
Mini-worstenbroodjes
Mini-pizza

€ 1,00 st

Sfeertafelen

€ 1,25 st
€ 1,00 st
€ 1,00 st

Fondue (300gr pp)
kippenblokje, spekvink, rundblokje, varkensblokje en fondueballetje rood en geel
Gourmet (300gr pp)
rundlapje, kippenlapje, chipolata, spekvink,
varkenslapje en mini-hamburger
Steengrill (300gr pp)
Biefstuk natuur en gemarineerd, varkenslapje natuur en
gemarineerd, chipolataworst, merguez en kip

Voorgerechten
Cocktail van grijze garnalen
€ 10,00 pp
Carpaccio van gerookte eendenborst met bloedappelsien € 10,00 pp
Sint-Jacobsschelp (Sint-jacobsvrucht, mosselen, grijze
garnalen en witte wijnsaus
€ 8,00 pp

€ 10,00 pp
€ 10,00 pp
€ 10,00 pp

Voor groenten en sauzen: kijk onder ‘bijgerechten’.
Frans en rustiek stokbrood (wit/grof) kan je ook bij ons bestellen.

Bijgerechten
€ 4,00 pp

€ 5,00/l
€ 7,50/l

Warme groenten
(witloof, spruitjes en worteltjes)
Duo van appel en peer met veenbessen
Koude groentjes
(aardappelsla, komkommer, sla, tomaten, wortelen)
Verse kroketten
Verse amandelkroketten
Puree (300g)

Vol-au-vent met zelf gerolde gehaktballetjes
Hertenragout met boschampignons en veenbessen

€ 17,50 kg
€ 35,00 kg

Koude sauzen (cocktail, tartaar, look, curry, zigeuner)

€ 10,00/kg

Fazantfilet met gebakken witloofroom en 5 kroketten
Varkenshaasje in mosterdsaus, prinsessenboontjes
en 5 kroketten

€ 17,50 pp

Desserten

Feestelijke soepen
Aspergesoep
Crème Agnes Sorel (romige kippensoep met
champignons en tongreepjes)
Bisque van grijze garnalen

€ 5,00/l

Hoofdgerechten

€ 15,00 pp

Scampi’s met kreeftensaus, tagliatelli of puree
€ 15,00 pp
Rijkelijk gevuld vispannetje (tongrolletje, zalm, kabeljauw,
sint-jacobsvrucht, mosselen, grijze garnalen, prei,
wortelen en champignons) met puree
€ 17,50 pp

Vanillemousse met rode vruchten
Chocomousse met fruitgarnituur
Kerststronken - met slagroom
- met crème au beurre

€ 0,30 st
€ 0,40 st
€ 3,00 st

€ 3,00 st
€ 3,00 st
4,50 pp
4,50 pp

Kaas- en charcuterieschotels
Kaasschotel (300g pp) als hoofdgerecht
Charcuterieschotel (200g pp) als hoofdgerecht

Al deze gerechten zijn dagvers en in eigen keuken bereid!

€ 4,00 pp
€ 4,00 pp

€ 12,50 pp
€ 11,50 pp

Praktische info
Maandag 24 december doorlopend open van 8.00 tot 15.00u.
Dinsdag 25 december gesloten.
Bestellingen voor afhaling op 24 december ontvangen wij graag ten laatste
op maandag 17 december.
Maandag 31 december doorlopend open van 8.00 tot 15.00 u.
Van dinsdag 1 tot en met zondag 6 januari 2019 gesloten.
Bestellingen voor afhaling op 31 december ontvangen wij graag ten laatste
op woensdag 26 december.
Bestellingen kan u doen :

- bij ons in de winkel
- via telefoon 03/354.56.59
- via e-mail:

Wij wensen u en uw familie alvast zeer gezellige en vooral
smakelijke eindejaarsdagen!

Eindejaarsfolder 2018
de Kruidenier
Sint-Damiaanstraat 43
2160 Wommelgem
T. 03/354.56.59
info@dekruidenier.be
www.dekruidenier.be

