EINDEJAARSMENU 2021

www.thuisfornuis.com
Wijshagerkiezel 41 • 3670 Oudsbergen

Bestellen vóór
Afhalen

Kerstmis

Nieuwjaar

Din. 14/12

Din. 21/12

Vr. 24/12 : 14-18u

Vr. 31/12 : 14-18u

Zat. 25/12 : 9u30-12u

Zat. 1/1 : 9u30-12u

De koude voorgerechten worden op bord gedresseerd, klaar om op te
dienen. De soepen in een pot, de hoofdgerechten zijn ovenklaar
U moet ze enkel nog opwarmen in de oven of microgolf.
Er staan instructies op het etiket hoe u de gerechten moet opwarmen.

STARTERS
SOEPEN
VOORGERECHTEN

EINDEJAARSMENU 2021

Mini kaaskroketjes 10 st

6,00 €

Mini pizza 6 st

8,00 €

Surimi krabklauwen gepaneerd 10 st.

14,00 €

Hartige gevulde ovenhapjes 10 st.

9,50 €

Mini kippenboutjes 10 st

8,50 €

Glaasje met mousse van forel en ﬁjne kruiden

1,70 € pp.

Glaasje met paté en conﬁjt

1,70 € pp.

Glaasje met meloen en serranoham

1,70 € pp.

Tomatenroomsoep met balletjes

5,00 € /L

Boschampignonroomsoep met winteruitjes en oesterzwammen 6,50 € /L
Mosselvelouté met venkel en curry

8,00 € /L

Consommé van rund en ﬁjne groentjes

9,50 € /L

Broodjes

0,40 € /st

Trio van tongrolletje, scampi en kabeljauw met kreeftencrème,
basilicum en een krokantje van serranoham
Vol-au-vent

12,50 € pp.
8,00 € pp.

Carpaccio van rund

12,50 € pp.

Carpaccio van botervis met ﬁjne kruiden en citrus

13,50 € pp.

Noorse visschotel

13,75 € pp.

Grijze garnalencocktail Thuisfornuis

14,75 € pp.

Kipcoctail met spekjes, curry en appel

11,75 € pp.

Duo van wildpaté met pompoenchutney

13,50 € pp.

Salade ”Halve kreeft”

25,50 € pp.

Taartje van zalm en spinazie
Veggie quinoasalade met falafel

Broodjes

7,50 € pp.
12,00 € pp.

0,40€/st

HOOFDGERECHTEN

´

15,50 € pp.

Gebakken zalmﬁlet op een bedje van prei

17,50 € pp.

Hertennootje met veenbessensaus

20,50 € pp.

Lamsnootje met rozemarijnsausje

21,50 € pp.

Kipﬁlet met champignonsaus

14,50 € pp.

Varkenshaasje stroganoﬀ

15,50 € pp.

Stoofpotje van hert met raapjes, uitjes en worteltjes

16,50 € pp.

Varkenswangetjes met zilveruitjes en gerookt spek

15,50 € pp.

Gemarineerde kalkoenmedaillon met honing en mosterdsausje 13,50 € pp.
Gebakken kalfsoester met serranoham en gorgonzolasaus

22,50 € pp.

Veggie lasagne van groenten **

9,50 € pp.

Veggie Indische curry

9,50 € pp.

Supplementen
Appel met veenbessen

3,50€/st

Gestoofd witloofstronkje

2,50€/st

Boontjes in spek

1,60 €/st

Gestoofde erwten en wortelen 500 gr

3,50 €/st

Peperroomsaus 0,5L

3,50/pot

Champignonroomsaus 0,5L

6,00/pot

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

DESSERTS
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Schartongrolletjes op Normandische wijze

Kaasbordje

11,50 € pp.

Broodjes

0,40 €/st

Chocolademousse

4,50 € pp.

Tiramisu

4,50 € pp.

Panna cotta met bosvruchten

4,50 € pp.

Panna coﬀee met crumble van speculaas

4,50 € pp.

Parfait met chocolade en crispy nuts

4,50 € pp.

Verrassingsbox mini-desserts 5 stuks

7,50 € pp.

BUFFET

EINDEJAARSMENU 2021

Koud buﬀet mixed

25,00 € pp (vanaf 4 personen)

Gepocheerde zalm, tomaatje met grijze garnalen, gerookte zalm, varkensgebraad, gegrilde
kip, gebakken rosbief, rauwe ham met meloen, groentjes, aardappelsalade, pasta/pesto,
salade, broodjes, mayonaise, tartaar en cocktail.
Koud buﬀet vis & schaaldieren

39,50 € pp (vanaf 4 personen)

Halve kreeft, oesters, scampi, gepocheerde zalm, gerookte zalm, tomaat garnaal, groentjes,
aardappelsalade, pasta/pesto, salade, 2 broodjes, mayonaise, tartaar en cocktailsaus.

Allergie ? Graag vermelden bij bestelling !
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