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FEESTMENU EINDEJAAR 2021 - 2022 

Maak je keuze uit de gerechten, meer of minder gangen, vlees / vis / vegan of een combinatie.  

Op naar een stressvrij eindejaar! 

 

Apero: 

Wildbordje met fazantenpaté, eendenrillette, gerookte everzwijnham,  

hertensalami, crackers, homemade uienconfit    … x € 12/pp 

  Assortiment sushi met zalm – komkommer / rivierkreeftjes –  

avocado-wasabicrème (6 stuks pp), edamameboontjes en sojasaus … x € 10/pp 

 Assortiment sushi met komkommer – mango – wortel – kool –  

avocado-wasabicrème (6 stuks pp), edamameboontjes en sojasaus … x € 9/pp 

Soep:  

  Romige pompoensoep       … x € 6,5/liter = … 

  Soep van geroosterde bloemkool met amandelschilfers   … x € 6,5/liter = …

  

Hoofdgerecht:  

   Ragout van everzwijn met witloofsla en knolseldergratin   … x € 18/pp = … 

   Zeebaars in wittewijnsaus met fijne groentjes en pompoenpuree  … x € 20/pp = … 

  Vol-au-vegan met ‘kip’, oesterzwammen en pastinaakfrietjes  … x € 18/pp = … 

KIDS: Lasagne met verborgen groenten      … x € 8/kind = … 

Dessert: 

   Oreo chocolade trifle        … x € 5/pp = … 

  Frambozenbavarois        … x € 4/pp = … 

 

 = vegan   = glutenvrij   = lactosevrij 

(meer details zie achterzijde)  



Praktisch: 

- Vraag gerust naar mogelijke allergenen in de gerechten. Waar mogelijk hou ik hier rekening mee. Ik heb in 

dit menu heel wat glutenvrije en lactosevrije opties. Je kan ook een 100% plantaardig menu kiezen. Check 

zeker de icoontjes, deze duiden de vegan, glutenvrije en lactosevrije gerechten aan.  

- Bestellen kan vanaf 2 personen. 

- De apero presenteer ik als sharing formule. Verkiezen jullie om deze individueel te verpakken, laat dit zeker 

vooraf weten. 

- Als deel van een menu reken ik voor de soep op 3 personen voor 1 liter. 

- Willen jullie liever uitgebreider aperitieven met meer sushi en geen soep, kies dan gerust enkele extra 

porties sushi. Ook een combinatie van de sushi met vis en sushi met groenten is zeker mogelijk.  

- Gerechten uit dit menu kan je bestellen voor 24 – 25 – 26 december en 31 december – 1 – 2 januari. 

- Bestellen kan tot 19/12/2021 voor alle afhaal voor het kerstweekend; bestellen kan tot 26/12/2021 voor 

alle afhaal voor het Nieuwjaarsweekend.  

- Afhalen kan op vrijdag tussen 15u en 17u, op zaterdag en zondag tussen 10u en 12u. Andere 

afhaalmomenten steeds bespreekbaar. 

- Je bestelling is pas definitief nadat je van mij een bevestiging hebt gekregen én het gevraagde voorschot 

van 25% hebt betaald. Het saldo kan je afrekenen met Bancontact op het moment van afhalen. 

- Je krijgt alle gerechten gekoeld mee naar huis, met instructies hoe je alles kan opwarmen / serveren. In 

coronatijden zie ik me genoodzaakt om meer te werken met wegwerpmaterialen, je hoeft dus achteraf niks 

terug te brengen.  

- Jij hoeft enkel een feestelijke tafel te dekken en alvast enkele mooie schalen en kommen uit de kast te 

halen om je gerechten in te presenteren.  

- Je hebt geen Covid Safe Ticket nodig om een feestmenu af te halen, wel een mondmasker graag. 

 

 

Naam: ……………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………………………………… 

Telefoonnr.: ………………………………………………………………………… 

Afhaaldatum:   ………………………………………………… Uur: ……………… 

 

Ik wens jullie alvast fijne feestdagen!  

Ginette kookt 

  

 


