MAANDMENU’S 2021
Volledig menu met hapjes

€ 32,50 pp.

Januari - Februari - Maart

April - Mei - Juni
(speciaal extra kreeftgerecht voor moeder- en vaderdag)

Hapjes van de chef

Hapjes van de chef
* Praline van gerookte forel
* Glaasje met grijze garnalen

* Kaasbolletje “Keiems Bloempje“
•••
Vispannetje

•••

•••
met

of

•••
•••
kipblokjes
•••
Gebakken varkenshaasje met rozemarijn,
krielaardappelen en lentefrisse groenten

Juli - Augustus - September

Oktober - November - December

Hapjes van de chef
* Maatjes met aardappelslaatje
* Bordje gerookte ham met meloenbolletjes

Hapjes van de chef
* Oester
* Carpaccio van zalm met zeebes

•••
Vitello Tonato met appelkapper, minitomaat

•••
Krokant gebakken Groenlandse heilbot

•••

•••

•••
•••

met gebakken spekblokjes

TAKE-IT-HOME Rechtstreeks uit onze keuken... Dagverse meeneemgerechten op bestelling 051 50 52 00

BUFFETTEN

TAKE-IT-HOME 051 50 52 00

€

KOUDE BUFFETTEN
Buffet «Belle-Vue»

Buffet «‘t Festijn»

Buffet «Gourmand»
Buffet «Met zicht op zee»

Buffet «'t Festijn de luxe»

ganzenleverterrine met verse toast
Buffet «Royal»

en ganzenleverterrine met verse toast
Crustacee buffet

,

Zuiders aperitief/voorgerechten buffet

Hapjes buffet

WARME BUFFETTEN
Gebraiseerde ham
Warm vis en vlees buffet

en gratin aardappelen

Tijdens het jaar gesloten op maandag,
op zondag enkel open voor afhaling bestellingen tussen 9 en 11.30 u.
Op dinsdag 22 & 29 december zijn wij open van 9.00 tot 12.30 u. (Namiddag gesloten)
Op woensdag 23 & 30 december zijn wij open van 8.30 tot 12.30 u en van 14 tot 19 u.
Op donderdag 24 & 31 december zijn wij open van 8.30 tot 12.30 u en van 14 tot 19 u.
Op vrijdag 25 december & 1 januari zijn wij open van 10 tot 12.30 u. voor afhaling bestellingen.

TAKE-IT-HOME
2019 - 2020

ONZE FOLDER IS GELDIG VAN 1 DECEMBER 2020 TOT 1 DECEMBER 2021.
Alle gerechten kunnen besteld worden vanaf 2 personen. Al onze prijzen zijn BTW-inclusief.
Mogen wij beleefd vragen de bestelling tijdig te plaatsen.
Tijdens de eindejaarsperiode vragen wij bij bestelling het volledige bedrag te betalen.

Vraag meer info 051 50 52 00

Allergenen kunnen aanwezig zijn in onze bereidingen.
Bij twijfel, aarzel niet ons te raadplegen, we helpen u graag verder.

Ontdek onze extra aanbiedingen www.festijn-diksmuide.be

Of volg ons op FACEBOOK

TAFELEN MET HAPJES

TAKE-IT-HOME 051 50 52 00

WALKING DINNER (vanaf 8 personen)

€ 35,00 pp.

supplement dessert: € 4,00 pp.

!! Tijdens de feestdagen uitzonderlijk verkrijgbaar vanaf 4 personen !!
De hapjes zijn opgebouwd van klein naar middelgroot tot kleine voorgerechtjes.
Deze zijn voldoende als volledige maaltijd. - Alle bijpassende bordjes worden door ons voorzien.

* Praline van forel

* Oester

* Bordje gemarineerde zalm met zeebes
*

* Bordje Vitello Tonato met appelkapper en minitomaat

* Barketje van feta-tomaat

* Kommetje vissoep met gebakken zeebaars en venkel

* Paling in ‘t groen
* Gebakken parelhoenborst met gebakken appeltjes en kasteelaardappelen

ONTDEK OOK…
TRAITEUR ‘t Festijn

BUSINESS LUNCH ‘t Festijn

Vraag meer info 051 50 52 00
Ontdek onze extra aanbiedingen www.festijn-diksmuide.be
Of volg ons op FACEBOOK
TAKE-IT-HOME Rechtstreeks uit onze keuken... Dagverse meeneemgerechten op bestelling 051 50 52 00

BRUNCH / PICKNICK
BRUNCH (vanaf 8 personen)

TAKE-IT-HOME 051 50 52 00

€ 20,00 pp.

!! Op 25/12/2020 & 01/01/2021 uitzonderlijk verkrijgbaar vanaf 4 personen !!

- Keiems Bloempje
- préparé

Meergranenbrood

Groentensoep

€

Aanvullingen - Koude gerechten

Aanvullingen - Warme gerechten

Aanvullingen - Allerlei

LUXE PICKNICK (vanaf 8 personen)

€ 15,00 pp.

- gekookte ham met tomaat en komkommer
- krabsalade met tomaat, hard gekookt eitje en salade
½

Gazpacho

‘T Festijn... dagverse keuken met een hedendaagse toets • Generaal Baron Jacquesstraat 9 • 8600 Diksmuide

HAPJES
VIS - Koude hapjes
Praline van zalm, praline van gerookte forel, grijze garnalen, roosje gerookte zalm,

VLEES - Koude hapjes

Bordje Vitello Tonato met kappertjes en minitomaat

KAAS - Koude hapjes
TO SHARE

Diverse aperitiefbrochettes 4 pp

Tapasschotel

VIS - Warme hapjes
Aperitiefsoepje

VLEES - Warme hapjes

KAAS - Warme hapjes

TAKE-IT-HOME 051 50 52 00

€

VOORGERECHTEN

TAKE-IT-HOME 051 50 52 00

€

VIS - Koude voorgerechten

VLEES - Koude voorgerechten

SOEPEN - Koude voorgerechten

Vissoep

WARME VOORGERECHTEN

De warme voorgerechten worden steeds in porseleinen ovenschoteltjes geserveerd.
Niet verkrijgbaar tijdens eindejaarsperiode

HOOFDGERECHTEN

TAKE-IT-HOME 051 50 52 00

€

VISGERECHTEN

Hele kreeft
Kreeft in alle maten, gekookt of levend

dagprijs

VLEESGERECHTEN

Langzaam gegaarde fazanthen met Brabants lof

In de prijs van de hoofdgerechten is een groentengarnituur voorzien, aangepast aan het gerecht.
Er is tevens keuze uit een aardappelbereiding. (gratin dauphinois of röstiaardappel of kroket)
Wildseizoen loopt van ± 15 oktober tot ± 15 januari

EENPANSGERECHTEN

FONDUE - GOURMET - VERRASSINGSBROOD

Niet verkrijgbaar tijdens eindejaarsperiode

‘T Festijn... dagverse keuken met een hedendaagse toets • Generaal Baron Jacquesstraat 9 • 8600 Diksmuide

Dagverse meeneemgerechten

TAKE-IT-HOME
2020 - 2021

Generaal Baron Jacquesstraat 9 • 8600 Diksmuide • www.festijn-diksmuide.be STEEDS OP BESTELLING 051 50 52 00

Eindejaarsmenu’s
Ontbeende en opgevulde
kalkoen met z’n saus

Menu ‘Party’

vanaf 8 personen
Hapjes van de chef

Ontbeende en rijkelijk opgevulde kalkoen met saus
•••

•••

Vispannetje

Ontbeende en rijkelijk opgevulde kalkoen met z’n saus,
winters groentenassortiment

•••

•••

Menu ‘Symfonie’

Menu ‘Gastronomie’
volledig menu

volledig menu

Hapjes van de chef
Hapjes van de chef
Pasta pesto met mossel- en kokkelvlees,

•••

•••

•••
Broccoli spinazie soep met opgeklopte ricotta

•••

•••

•••

•••

•••

op bedje van knolselder, pastinaak en krokant gebakken spek,
•••

Groenten

Aardappelen

:

