Fabrieksstraat 138
3900 Overpelt
tel: 011/60 19 49
fax: 011/62 24 63

Iban Kbc: BE69 4531 0882 3178
Bic Kbc: kredbebb
info@keukenopstelten.be
www.keukenopstelten.be

Januari, Februari, Maart
Keuze uit voorgerechten:
Carpaccio van sint-jacobsvruchten, tartaar van kreeft en limoendressing
of
Gemarineerde tonijn met salade van groene boontjes, scampi en tempura
of
Duo van gerookte eend en krokant gebakken kwartel

Keuze uit soepen :
Soepje van boschampignons met “pulled” pork
Of
Rijkelijk gevuld kreeftensoepje
of
Knolseldersoepje met grijze garnalen

Keuze uit tussengerechten:
Roulade van zalm gevuld met fijne groentjes en een lichte botersaus
of
Ravioli van kreeft, rivierkreeftje en Nantuasaus
of
Zeebaars met amandelkorstje, jus van soya

Maatschappelijke zetel: Oud Dommelhof BVBA, Toekomstlaan 7 bus 1, 3910 Neerpelt
Ond.nr. : BE 0871 436 617
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Keuze uit hoofdschotels:
Kalfsribstuk met marktgarnituur, sausje van rozemarijn en aardappelgratin
of
Rundstournedos met klassieke rode wijnsaus, javanais van knolselder,
groentjes uit “volle” grond
of
Eendenborst met sausje van honing en porto, gekonfijt witlof,
millefeuille van aardappel en champignons

Keuze uit desserts:
Taartje van giandujachocolade en sinaas
of
Trio van kleine nagerechtjes van het seizoen
of
Warme souflé van chocolade met vanilleijs
Prijs per persoon: - soep, hoofdschotel, dessert: ......................................................... 32,50 €/pers.
- voorgerecht, hoofdschotel, dessert: ............................................ 41,00 €/pers.
- voorgerecht, soep, hoofdschotel, dessert: . .................................. 46,00 €/pers.
- voorgerecht, tussengerecht,hoofdschotel,dessert:................. ...... 53,00 €/pers.
- volledig 5 gangenmenu: .............................................................. 61,00 €/pers.
- supplement frietjes of kroketen ................................................... 2,50 €/pers.
Huiswijnen wit en rood:.......... .................................................................................... 20,00 €/fles
Champagne ................................................................................................................. 45,00 €/fles
Cava ............................................................................................................................ 25,00 €/fles
Koffie en mokka……………………………zonder snoeptoren ................................ 5,00 € pp.
Met snoeptoren ..................................... 8,00 € pp.
Bediening traiteurdienst ........................................................................................... 25,00 €/u/garçon
Bediening na diner………………………………………………………………….25,00 €/u/garçon

Maatschappelijke zetel: Oud Dommelhof BVBA, Toekomstlaan 7 bus 1, 3910 Neerpelt
Ond.nr. : BE 0871 436 617

