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Aperitief1

Aperoschotel
humus | tête de Moïne roosjes | lookbroodjes | saltufo | ibéricohammetje

olijven | pastei fazant | confit d’oignons | brioche toast | kaastapenade | grissini

Prijs 55 euro per apero schotel
waarborg 20 euro per box, cash te voorzien - 1 schotel is voor +/- 4 personen

RauwkostschotelRauwkostschotel
wortelstaaes | komkommerstaaes | radijzen | bloemkoolroosjes

snoeptomaatjes | vergezeld van dipsausje

Prijs 23 euro per rauwkostschotel
1 schotel is voor +/- 4 personen

Nachoschotel
nacho | gehakt | cheddar | zure room | guacamolé | salsa

Prijs 30 euro per nacho schotelPrijs 30 euro per nacho schotel

Nobashi
6 nobashi garnalen | chili dip

Prijs 18 euro per 6 stuks



Menu Classic1

Classy, sassy and a Bit bad ...
Gaat u liever voor een klassieke kerstmenu dan bent u hier aan het juiste adres. 

Eenvoudig op te warmen en dresseren aan de hand van onze bijgeleverde keukenhandleiding. Smakelijk! 

HAPJES
bouché vol-au-vent “Grand Mère”
kroketje fazant Brabançonnekroketje fazant Brabançonne
scky bbq buikspek spiesje

ZEEBAARS
masala | pandan

HERT
sushi spitskool | boerenkool crème hazelnoot | witloof | krokinnes veenbes | koekje hazelnoot

VLOEIBAAR GOUD
moelleux au chocolat | rode vruchtenmoelleux au chocolat | rode vruchten

prijs menu classic: 60 euro per persoon

Mignardises Box
12 STUKS

sneeuwballetjes vanille
florennnes blonde chocolade

bokkenpootjes
cannellés

prijs mignardises box: 28 europrijs mignardises box: 28 euro



Jingle bells1

Rock
Graag uitgebreid tafelen? 

Door het assorment koude & warme gerechtjes is dit de ideale formule om te degusteren. 
De koude gerechtjes (k) zijn reeds gedresseerd op porselein, de warme gerechtjes (w) kan u eenvoudig 

afwerken en serveren aan tafel. Kortom een leuke menu met niet al te veel werk aan.

VLASWIJTING (k)VLASWIJTING (k)
gerookte vlaswijng | venkel | kalamansi

ZALIGE ZALM (k)
green goddess | gepekelde sjalot | komkommer

RISOTTO (w)
bospaddenstoelen | gremolata

CANNELLONI (w)
mosterdragout gehakt | tomatenbotermosterdragout gehakt | tomatenboter

KALF (w)
kalfslende | peterseliewortel | gekonfijte aardappel

LEMONCAKE (k)
has fallen | citroencrème | merengue | crumble | gekonfijte mandarijn

prijs jingle bells pakket: 65 euro per persoon
waarborg 20 euro pp, cash te voorzien



Sharing plates1

A christmas to share
Dit is de perfecte formule om uw vrienden & familie in een ongedwongen sfeer te ontvangen!

Als gastvrouw/heer de ideale formule om kerst samen met uw genodigden door te
brengen aan tafel. Enkel de buernut casserole dient u op te warmen in de oven en op
tafel te plaatsen samen met de andere koude gerechten die reeds op porselein schalen

gedresseerd zijn. Genieten maar!gedresseerd zijn. Genieten maar!

BUTTERNUT
winter wonder casserole | coage cheese | gehakt | zucchini

GOODNESS SALAD
mechelse koekoek | tomaat raz el hanout | spelt

SCAMPI
parelcouscous | curry | bloemkool

BEEF CARPACCIOBEEF CARPACCIO
dry aged rubia gallega | béarnaise | bulgur

BURRATA
granaatappel | zuurdesem | pistache crumble

ZALIGE ZALM
gepekelde sjalot | komkommer

FLAT BREAD

ope DESSERT ope DESSERT 
moelleux au chocolat | rode vruchten

(+9,50 euro per persoon)

prijs sharing plates: 55 euro per persoon
waarborg 20 euro pp, cash te voorzien

deze formule kan besteld worden vanaf 4 personen



Take it easy1

Kaasschotel
Een rijkelijk assorment aan arsanale klassieke kazen uit verschillende landen afgewerkt met 

vers fruit, noten, gedroogde vruchten, confituur en druiven. 
Wij voorzien 275g kaas per persoon.

prijs 17 euro per persoon (vanaf 4 personen)
waarborg 20 euro per box, cash te voorzienwaarborg 20 euro per box, cash te voorzien

Broodassorment is niet inbegrepen, dient apart besteld te worden

Kaas en charcuterieschotel
Een assorment  arsanale kazen en fijne charcuterie , vers fruit, noten, gedroogde vruchten en druiven.

Broodassorment is niet inbegrepen, dient apart besteld te worden.

prijs 18 euro per persoon (vanaf 4 personen)
waarborg 20 euro per box, cash te voorzien

Broodassorment is niet inbegrepen, dient apart besteld te wordenBroodassorment is niet inbegrepen, dient apart besteld te worden

Broodmand
12 zachte bolletjes | 1 appeltjesbrood | 1 ciabaa provençal | 1 notenbrood

 1 mand is voor +/- 4 personen

prijs 25 euro per broodmand

1let s get Cheesy



Praktisch1

Bestellen
tot en met vrij 16 december

t 056 61 64 74
whatsapp 0479 56 31 43
online www.restaurantrobuust.be

Algemeen: Gezien de dagelijks schommelende grondstofprijzen behoudt Robuust zich steeds het recht om bepaalde ingrediënten 
te wijzigen. Deze wijzigingen kunnen geen aanleiding geven tot verrekeningen. Prijzen geldig tem 31/12/2022

Gezien de drukke periode kunnen wij helaas geen rekening houden met allergieën

Waarborg: De betaalde waarborgsom is in geen geval een afkoopsom van het meegeleverde porselein. Wanneer de waarde van de schade
of niet terugbezorgde porselein schalen hoger is dan de initieel aangerekende waarborgsom, zal dit verschil vergoed dienen te worden. 

De waarborg is nl. alleen maar een zekerheid voor de terbeschikkingsteller. Deze geeft geenszins een grens aan tot waar de gebruiker aansprakelijk is.De waarborg is nl. alleen maar een zekerheid voor de terbeschikkingsteller. Deze geeft geenszins een grens aan tot waar de gebruiker aansprakelijk is.

Afhalen
zaterdag 24 december 11u – 14u
zondag 25 december 10u – 12u

wortegemseweg 115
8790 waregem

drive-in

Betalen
cash – bancontact

(waarborg steeds cash)


