Slagerij

Kurt
Willequet-Van Welden
Buissestraat 31
9690 Kluisbergen
Tel. 055/38.84.48 - Fax 055/33.02.92
_____________________________

Walking dinner
Een walking dinner kunt u zelf samenstellen. U kunt kiezen uit volgende mogelijkheden:

1. Koude en warme gerechten:
Keuze 1 - 00.90 euro per stuk:
A. Koude:

aperitiefbroodje - lepelhapje met mousse van kreeft of gerookte eendenborst
of Schotse zalm

B. Warme:

kippenboutje - Scampi in bladerdeeg met tartaarsausje - warm hapje

Keuze 2 - 01.10 euro per stuk:
Glaasje met grijze garnaaltjes, krab, mascarpone, verse zalm , mousse van eend - fetakaas
met zongedroogde tomaatjes - parmaham met meloenbolletjes - piccolo’s - schaaltje met
gerookte zalm en appel
Keuze 3 - 01.35 euro per stuk:
Scampi met aardappel
Keuze 4 - 01.80 euro per stuk:
Soepje (o.a. asperge, tomaat of vis) - lepel met scampi in de look of scampi diabolique lepel met kalfszwezerik in dragonsausje - lamstongetje in currysausje - geitenkaasje met
appel en honing - schaaltje met coquille
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Keuze 5 - 04.00 euro per stuk: aanbod van verschillende koude gerechten op bordjes o.a:
Schotse zalm - gemarineerde Noorse zalm - heilbot - zalmmousse - gerookt gevogelte mozarella - ham met meloen, carpaccio van rund, carpaccio van tonijn, e.a.
Keuze 6 - verschillende koude en/of warme gerechten op bordjes: prijzen per stuk:
- Mini-brochette van kip met ananas en currysausje:
- Zeevariatie:
- Warme Noorse zalm met roomsausje:
- Scampi’s in currysausje met appel en pasta:
- Geitenkaas met appel:
- Gerookte eendenborst met ganzenleverpastei:
- Kabeljauw met roomsausje:
- Tarbot:
- Sint-Jacobsnootje op bedje van prei:
- Paëlla:
- Duo van tongreepjes met wilde zalm:
- Gebakken eendenborst met groentjes:
- Gebakken lamskroontje met groentjes:
- Diverse pasta’s (ham/kaas - zeevruchten - Noorse zalm):
- Kommetje met kreeft:
- Kaasbuffet met stokbrood:

04.50 euro
04.50 euro
04.50 euro
04.50 euro
04.50 euro
05.50 euro
06.00 euro
06.00 euro
06.00 euro
05.50 euro
06.00 euro
10.00 euro
10.00 euro
10.00 euro
10.00 euro
06.00 euro

2. Desserts: prijzen per persoon:
-Fruitspies (seizoenvruchten) :
-Ysbolletje of sorbet met coulis:
-Buffet met een assortiment van gebakjes/chocolademousse en koffie:

03.00 euro
02.50 euro
06.00 euro

In hoger vermelde prijzen is bediening en/of levering aan huis of op locatie niet inbegrepen.
Deze prijslijst is geldig vanaf 01/09/2015 en vervangt alle vorige.

Pag. -2-

