Koude hapjes:

Hoofdgerechten:

Scampi's (2) met tuinkruidendressing

1,70 €

(inclusief bijpassende groenten en/of fruit, keuze uit

Pasta pesto & zongedroogde tomaatjes

1,50 €

kroketten of aardappelgratin)

Broccolipuree met gedroogde serranoham

1,70 €

Vispannetje

18,00 €

Gerookte zalmmousse

2,00 €

Zalmfilet met romige vissaus

18,00 €

Mini garnalencocktail

2,50 €

Scampi's kreeftensaus

18,00 €

Kipfilet (peper- of archiducsaus)

15,00 €

Kalkoenfilet (peper- of archiducsaus)

17,00 €

Warme hapjes (op te warmen in oven):
Mini vidé

1,60 €

Varkenshaasje (peper-, graanmosterd- of archiducsaus)

17,00 €

Mini worstenbroodje

1,70 €

Varkenswangetjes

18,00 €

Scampi's met currysaus

1,90 €

Hertenragout

20,00 €

Scampi's met kreeftensaus

1,90 €

Eendenborst "Grand Veneur"

26,00 €

Bloemkoolcurry (vegan)

16,00 €

Koude voorgerechten:
(op bord gedresseerd, incl boter en broodjes)
Gerookte zalm met garnituren

10,00 €

Serranoham met meloen

10,00 €

Baby-ananas met kip

10,00 €

Garnalencocktail

11,00 €

Noorse visschotel

13,50 €

Soepen (incl broodjes en boter):
Tomatenroomsoep met balletjes

4,00 €

Franse uiensoep met kaas en croutons

4,00 €

Agnes Sorel

5,50 €

Desserten:
Tiramisu

4,50 €

Tiramisu met speculoos

4,50 €

Roomsoesjes met chocolade

4,50 €

Bruine chocolademousse

4,50 €

Witte chocolademousse

4,50 €

Rijstpap met bruine suiker

4,50 €

Panna Cotta

4,50 €

Artisanale ijsstronk

5,00 €

Trio chocolade tiramisu

5,50 €

Warme voorgerechten (incl broodjes en boter)
Vidé

9,50 €

Kaaskroketten (2)

8,50 €

Koud buffet (volledige maaltijd):

Garnaalkroketten (2)

11,00 €

Gevuld eitje, gepocheerde zalmfilet,

Vispannetje

10,00 €

tomaat met grijze garnalen, gerookte zalm en

Scampi's (vissaus of kreeftensaus)

12,00 €

forel, varkensgebraad, rosbief, serranoham met

29,00 €

meloen, kippeboutje met ananas, rauwkost,

Gourmet :

aardappelsla, pasta met pesto, aangepaste

(gourmet-stel zelf te voorzien)
Rundsfilet, kipfilet, kalfsfilet,

sausjes, broodjes en boter
19,50 €

varkensfilet, hamburger, worstje, speklapje,
rauwkost, sausjes, broodjes en boter

Deze feestfolder is geldig van 21/12/2020 t/m 03/01/2021.
Bestellen kan via mail (deschuur@parytown.be), via Whattsapp of tel op 0473/889760 of 0477/587156.
Ten laatste 5 dagen op voorhand bestellen.
Afhalingen kerst en nieuw (betaling cash of payconiq):
- 24/12: tussen 13.00h en 16.00h
- 31/12: tussen 13.00h en 16.00h
- 25/12: tussen 09.00h en 12.00h
- 01/01: tussen 09.00h en 12.00h
- Andere dagen op afspraak
Alle gerechten worden koud meegegeven met simpele instructies voor het opwarmen en dresseren. Voor de warme gerechten
is een oven nodig, voor de kroketten is een friteuse nodig.
Al onze prijzen zijn inclusief BTW.
Heb je nog vragen of wens je meer info? Neem dan gerust contact op met onze Chef Nico op 0473/889760.
Wij wensen jullie vrolijke feestdagen en een virusvrij Nieuw Jaar!

