FEESTFOLDER

‘19/’20

aperitiefhapjes
- Meesterlijke ham met kruidenkaas

€1,00/p.p.

- Glaasje van wildmousse met uienconfituur

€1,50/st.

- Glaasje van Gandaham met meloenparels

€1,50/st.

- Hapje van rundstartaar

€1,50/st.

- Geitenkaasje met spek

€2,00/st.

- Warme ovenhapjes (4st./pp )

€4,00/p.p.

- Tapasschotel (min. 2 pers.)

€9,50/p.p.

- Voorgegaarde kippeboutjes

€15,49/kg

Soepen
- Zacht tomatenroomsoepje met balletjes

€3,50/L

- Romig aspergesoepje met zijn garnituur

€3,50/L

- Wortelroomsoep

€3,00/L

- Bloemkool-broccolisoep met zijn roosjes

€3,50/L

voorgerechten
- Bordje van Gandaham met meloen

€5,00/st.

- Carpaccio van rund met rucola en parmezaanschilfers €6,90/st.
- Bordje van wildpastei met uienconfituur

€9,00/st.

hoofdgerechten
- Hertenkalffilet met wildsaus

€20,90/p.p.

- Varkenshaasje met saus naar keuze

€13,90/p.p.

- Opgevuld varkenshaasje met basilicumsaus

€15,90/p.p.

- Filet van fazant met Fine champagnesaus

€22,50/p.p.

- Wildragout

€19,45/p.p.

- Stoofpotje van varkenswangetjes met bruine Leffe €14,90/p.p.
- Kalkoenfilet met saus naar keuze

€12,50/p.p.

- Parelhoenfilet met druivensaus

€20,25/p.p.

- Varkensgebraad met saus naar keuze

€14,50/p.p.

- Orloffgebraad met saus naar keuze

€13,90/p.p.

Sauzen

€10,00/L

Druivensaus

Peperroomsaus

Fine champagnesaus

Champignonsaus

Bearnaise

Basilicumsaus

Wildsaus

Alle hoofdgerechten zijn voorzien van warme groentjes, (gebakken
witloof, boontjes met spek, jonge wortelen, warme tomaat en
appeltje met veenbessen) sauzen en verse aardappelkroketten
(6st./p.p.)

Aardappelbereidingen
- Verse aardappelkroketten (12st)

€3,60/pak

- Verse mini-aardappelkroketten (24st)

€3,60/pak

- Gratin dauphinois

€10,00/kg

- Verse aardappelpuree

€7,50/kg

- Verse pastinaakpuree

€7,50/kg

- Verse wortelpuree

€7,50/kg

- Verse spinaziepuree

€7,50/kg

- Gebakken aardappelen

€9,99/kg

- Aardappelen natuur

€5,95/kg

- Koude aardappelsalade

€9,99/kg

- Lookaardappelen

€8,25/kg

- Basmatirijst

€8,60/kg

- Verse frietjes

€2,75/kg

Schotels
- Fondue

€9,99/p.p.

(assortiment balletjes, slavinkje, gepaneerde kalkoen,
minibrochette, chipolata, runds-, varkens- en kalkoenvlees)
- Fondue all-in (vlees, groenten en sauzen)
- Kinderfondue
(assortiment balletjes, chipolata, runds-,
varkens- en kalkoenvlees + lolly)

€13,99/p.p.
€5,00/p.p.

- Go
Gourmet
urmet

€10,99/p.p.

(minibrochette, chipolata, gyros, cordon bleu,
hamburger, gepaneerd varkens- en kalkoenlapje,
biefstuk, fijn gesneden champignons)
- Gourmet all-in (vlees, groenten en sauzen)
* Extra lamskoteletje gemarineerd
- Kindergourmet

€14,99/p.p.
€1,50/st.
€5,00/p.p.

(chipolata, hamburger, gepaneerd kalkoenlapje,
kaasburger, cordon bleu + lolly)
- Teppanyaki

€13,99/p.p.

(gemarineerde biefstuk, kalkoen, varkensen lamskotelet, Ardeense snede, chipolata,
hamburger, eendenborstfilet)
- Teppanyaki all-in (vlees, groenten en sauzen)

€17,99/p.p.

- Steengrill

€13,49/p.p.

(biefstuk, kalkoen- en varkenslapje, lamskotelet,
gekruid varkenshaasje, Ardeense snede, chipolata,
hamburger, sojascheuten)
- Steengrill all-in (vlees, groenten en sauzen)

€17,49/p.p.

- Koude groenteschotel

€4,00/p.p.

- Warme groenteschotel

€5,00/p.p.

koude vleesschotels
maison € 20,00 / p.p.
- Kippenboutje
- Gevuld eitje
- Tomaat met vleessalade
- Hesp
- Paté van het huis
- Kipfilet
- Boereham met meloen
- Perzik met kipsalade
- Salami
- Gerookte bacon

deluxe € 30,00 / p.p.
- Kippenboutje
- Eitje gevuld met krab
- Tomaat met grijze garnaaltjes
- Glaasjes van paté met uienconfituur
- Paté van het huis
- Rosbief
- Mousse van ham en asperges
- Kalkoengebraad
- Fijnkostsalami
- Kipfilet met tuinkruiden
- Gerookte bacon
- Rilette

breughelschotels
maison € 20,00 / p.p.
- Hoofdvlees		

- Paté

- Boerengehakt		

- Droge worstjes

- Witte pens			

- Bloedworst

- Varkensgebraad		

- Breydelspek

- Grillworst			

- Boereham

- Mosterdspek		

- Gekookt Eitje

Deluxe € 25,00 / p.p.
- Hoofdvlees		

- Paté

- Droge worstjes		

- Mosterdspek

- Witte pens			

- Bloedworst

- Kippenboutje		

- Breydelspek

- Boerengehakt		

- Rilette

- Varkensgebraad		

- Grillworst

- 2 soorten kaas		

- Gekookt eitje

- Kalfskop tomaat		

- Boereham

schotels minimum bestellen vanaf 4 personen
alle schotels zijn afgewerkt met zijn eigen garnituren
(groentjes, vers fruit en koude sauzen)

vegetarisch
- Vegetarisch bord (koud)

€ 15,00/p.p.

- Opgevulde pasta (warm)

€ 9,00/p.p.

voor de kids
- Macaroni met ham en kaas

€6,00/p.p.

- Vol-au-vent met puree

€6,00/p.p.

- Balletjes in tomatensaus met puree

€6,00/p.p.

verrassingsbrood
Verrassingsbrood met een assortiment aan
belegde broodjes (7st./p.p.) versierd met fruit.
- gepresenteerd in een reuzenbrood
- broodjes per stuk

* niet te bestellen van 23 december tot 2 januari

€ 11,50/p.p.
€ 1,15/st.

kaasplank
aan € 11,50/p.p.
Ruim assortiment aan kaas (ruim 300gr./pp)
gegarneerd met fruit, noten, ... salade en vinaigrette
... bij kaas hoort een lekker stukje brood...
Steeds verkrijgbaar in de broodafdeling:
vers afgebakken stokbrood en een ruim
assortiment aan verse broden.

Dessert
- Chocolademousse
- Dessertbord
- Verse fruitsalade

€2,00/st.
€15,00/st
€12,50/kg

- Glaasje van kwark met bosvruchten

€1,79/st.

- Glaasje van passievrucht en meringue

€1,79/st.

- Glaasje van mascarpone en koffie

€1,79/st.

menu’s
Menu 1
aan € 25,00/p.p.
Verse tomatenroomsoepje met balletjes
*****
Kalkoenfilet of varkensgebraad met champignonsaus
vergezeld van warme primeurgroentjes
verse aardappelkroketjes
*****
Chocomousse

Menu 2
aan € 30,00/p.p.
Romig aspergesoepje met zijn garnituur
*****
Carpaccio van rund
*****
Opgevuld varkenshaasje met basilicumsaus
vergezeld van een pallet aan groentenweelde
gratin dauphinois
*****
Assortiment van lekkers op een bordje

Een feestmenu op maat?
Dat kan!
U kunt bij ons terecht voor een aangepast menu
aan jouw wensen en budget.

Daarvoor komt u best even langs zodat we voor
u een op maat gemaakte offerte kunnen aanbieden.
Wij verzorgen met plezier elke feestgelegenheid
zodat u optimaal kan genieten met uw gasten!

coussementdruk - lichtervelde

Spar Lichtervelde
Statiestraat 69
8810 Lichtervelde
T. 051 72 56 70
F. 051 72 76 69

Openingsuren:
ma 13u>19u
di-wo-do-vr 8u>19u
za 8u>18u
ook open op zondag 8u>12u
** kerst- en nieuwjaardag gesloten

