NIEUW ‘t Festijn BUSINESS LUNCH
Stel zelf uw lunch samen voor 9,60 € per persoon.
Door 1 vlees/visgerecht, 2 groenten en 1 aardappel/rijst/pasta bereiding te kiezen.
1 Menu per levering. De bestelling gebeurt steeds telefonisch of in de winkel.

Vlees/Vis

Groenten

Aardappelen/rijst/pasta

Gevogelte
Kipfilet
Kipgyros
Kalkoenfilet
Kalkoenroulade

Andijvie met kaassaus
Aubergine/courgette/kersttomaat
Appelmoes
Appel in oven
Appel met veenbessen
Bloemkool met kaassaus
Bloemkool gestoofd
Bonen gestoofd
Bonen met spekblokjes
Broccoli gestoofd
Champignons gebakken
Courgette gebakken
Courgette gevuld met ratatouille
Erwtjes gestoofd
Erwtjes met jonge wortel
Knolselder puree
Oesterzwam
Paprikareepjes/ venkel/ courgette
Prei gestoofd
Preistaafjes met kaassaus
Savooikool
Spitskool
Spruitjes
Schorseneer met kaassaus
Sojascheuten
Sojascheuten/oesterzwammen
Spinazie
Snijbonen
Tomaten in oven
Tomaten/mozzarella/pesto
Venkel
Witloof gestoofd
Wortel gestoofd
Wortel/bloemkool Oosters bereid
Zoete aardappel met broccoli

Aardappelbereiding
Gekookte aardappel
Gebakken aardappel
Gratin aardappel
Puree aardappel

Varkensvlees
Varkensgebraad
Orlof gebraad
Varkensgyros
Balletjes in tomatensaus
Vleesbroodje
Vogelnestje
Blinde vinken
Worst
Kaashamburger
Beenham

Rundsvlees
Vlaamse carbonade
Rundshamburger
Reepjes rund Stroganoff

Vis
Zalmhaasje
Kabeljauwfilet
Tongscharrolletjes
Victoriabaarsfilet
Doradefilet
Koolvishaasje
Pladijsfilet
Visgyros
Vispannetje

Pastabereiding
Tagliatelle
Fettucine
Farfelle
Spirelli
Orzo (Griekse pasta)

Rijst
Witte rijst
Bruine rijst
Zilvervliesrijst
Gemengde rijst
Basmati rijst

Wij leveren de gerechten warm met warmhoud bakken en wieken om de gerechten warm te houden
Borden en bestek kunnen bijgeleverd worden.
Wij komen alles vuil terug ophalen op het gewenste tijdstip.
Wenst u met onze hulp een lunch samen te stellen. Geen nood, wij helpen u graag.

SOEPEN

1,50 € pp

Wij maken dagverse soepen volgens het seizoen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tomatensoep met balletjes
Kervelsoep
Preisoep
Courgettesoep
Groene groentesoep
Bloemkoolsoep met zijn bloempjes
Losse groentesoep met vermicelli
Knolseldersoep met geraspte kaas
Aardpeersoep met blokjes aardpeer
Pompoensoep met vleugje curry
Aspergesoep met zijn puntjes
Soepje van de visser
Soepje van kokos,gember en citroengras met jonge wortel, courgette en pijpajuin

Natuurlijk moeten wij rekening houden met het seizoen.

De soep wordt warm geleverd met toestel die de soep warm houdt.
Wij leveren hompjes brood bij de soep.
*minimum 10 personen.

BELEGDE BROODJES

9,60 € pp

Onze broodjes worden besteld bij een warme bakker en zijn 2/3 van een normaalformaat.
Wij voorzien 6 broodjes per persoon om voldoende te zijn als lichte lunch.
Onze broodjes zijn belegd met;
Vis: gerookte zalm, gerookte heilbot, festijnsalade, krabsalade en tonijnsalade.
Vlees: gekookte ham, prépare, kipcurrysalade
Kaas: jonge kaas, Keiemsbloempje
Vegetarisch (indien gewenst): humus en vegetarische prépare.
De broodjes zijn voorzien van salade en naargelang de soort werken wij deze nog af met extra groenten zoals tomaat,
komkommer, waterkers, radijs, …
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