Smakelijke feestdagen!

Kerstmenu 2018
www.thuisfornuis.com
Starters

Soepen
Tomatenroomsoep met balletjes

3,75 € /L

Boschampignonroomsoep met winteruitjes en oesterzwammen

6,00 € /L

Agnes Sorel roomsoep

6,00 € /L

Consommé van wilde bosduif en fijne groentjes

9,50 € /L

Kreeftensoep

11,50 € /L

Voorgerechten
Zalm in bladerdeeg met roomkaas en dille

4,50 € pp..

Vispannetje

8,50 € pp.

Carpaccio van rund

8,50 € pp.

Pulled Pork-Kroket (2 st.)

4,00 € pp..

Noorse visschotel

11,75 € pp.

Garnalencocktail Thuisfornuis

12,75 € pp.

Duo van wildpaté met uienconfijt

9,50 € pp.

Halve Kreeft Bellevue

21,00 € pp.

Taartje van Rivierkreeftjes

6,00 € pp.

Heerstraat 51 | Meeuwen

Mini-Muffins 4 st. pp kaas-ham|tomaat-basilicum|erwt-munt|wortel-curry 5,00 € pp.
Zuiderse Ovenhapjes 10st. pp

4,50 € pp.

Scampi fritti met tartaar 8 st/pp.

5,00 € pp.

Mini Kippenboutjes 10 st

5,50 € pp.

Glaasje met mousse van forel en fijne kruiden

1,50 € pp.

Glaasje met paté en confijt

1,50 € pp.

Koud Buffet vlees (vanaf 4 personen)
14,00 € PP
Hamrolletje asperge, varkensgebraad, kippenboutje, pasta/pesto, aardappelsalade,
groentjes, salade, 2 broodjes, mayonaise en cocktail
Koud buffet mixed
19,50 € pp
Gepocheerde zalm, tomaatje met grijze garnalen, gerookte zalm, varkensgebraad,
rauwe ham met meloen, groentjes, aardappelsalade, pasta/pesto, groentjes,
salade, 2 broodjes, mayonaise en cocktail.

Hoofdgerechten

Desserten

Schartongrolletjes op Normandische wijze

13,50 € pp.

Kaasbordje

7,50 € pp.

Gebakken zalmfilet op een bedje van Prei

13,50 € pp.

Chocolademousse

4,00 € pp.

Gevulde Scholfilet met mousse van heilbot en spinazie beurre blanc 13,00 € pp.

Tiramisu

4,00 € pp.

Hertennootje met veenbessensaus

15,50 € pp.

Flan van speculoos met crumble

4,00 € pp.

Lamsnootje met mosterd en tuinkruidenjus

15,50 € pp.

Panna Cotta met bosvruchten

4,00 € pp.

Kipfilet met champignonsaus

10,50 € pp.

Kerststronkje Vanille crème au beurre

3,70 € pp.

Varkenshaasje Stroganoff

10,50 € pp.

Kerststronkje Mokka crème au beurre

3,70 € pp.

Stoofpotje van hert met raapjes, uitjes en worteltjes

13,50 € pp.

Kerststronkje Slagroom

3,90 € pp.

Varkenswangetjes met zilveruitjes en gerookt spek

10,50 € pp.

Gemarineerde kalkoenmedaillon met honing en mosterd

11,00 € pp.

met een kruidensausje
Vegetarische lasagne van groenten

9,50 € pp.

Vegetarisch stoofpotje van quorn

9,50 € pp.

Bestellen :
Uw bestelling dient ons te bereiken vóór zondag 16/12/2018
via e-mail : geoffrey@thuisfornuis.com
of telefonisch : +32 (0) 477 300 444
of online : www.thuisfornuis.com

Appel met veenbessen

3,00 €/st

Allergie ? Graag vermelden bij bestelling !

Gestoofd witloofstronkje

2,50 €/st

Boontjes in spek

1,25 €/st

Aardappel-truffelparel

6,00 €/kg

Afhalen :
maandag 24 december 14.00-18.00 uur
Heerstraat 57 | Meeuwen
dinsdag 25 december 09.00-11.00 uur
of na afspraak - Thuisfornuis Heerstraat 57 3670 Meeuwen

Gratin van boschampignons (100gr)

2,60 €/st.

Peperroomsaus 0,5L

3,50/pot

Champignonroomsaus 0,5L

5,75/pot

*Alle gerechten zijn voorzien van een groentemengeling met tuinkruiden
*Bij ieder gerecht puree , gratin of kroketten naar keuze.

Wegens volledige bezetting van onze capaciteit kunnen er tussen Kerstmis en Nieuwjaar helaas
géén afhaalgerechten meer besteld worden.

Betaling :
contant cash of voorafbetaling - géén betaalterminal aanwezig
Bestellingen zijn pas gevalideerd als u een bevestigingsmail(*) of -telefoon heeft gekregen.
(*) bevestiging dat uw bestelling werd verwerkt - niet de ontvangstbevestiging van uw bestelling

!!!!Actie: per bestelling van minimum 100 euro: 1 fles witte of rode wijn gratis!!!!
De koude voorgerechten worden op bord gedresseerd, klaar om op te dienen.
De soepen in een pot en de hoofdgerechten zijn ovenklaar: u moet ze enkel nog opwarmen.
Er zit een bijsluiter bij hoe u de gerechten moet opwarmen.

Wij nemen deel aan de eindejaarsactie van Unizo Meeuwen !
Smakelijk en alvast Prettige Feestdagen !
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