Beste,
Met de feestdagen in het vooruitzicht stellen wij U graag wederom onze
afhaalsuggesties voor en zien wij er alvast naar uit om er voor U een
prettig eindejaar van te maken.
Al onze suggesties worden gepresenteerd op speciaal daarvoor bestemde
recipiënten waardoor het opwarmen ervan in de oven weinig moeite
vergt.
Bij afhaling wordt er een handleiding voorzien.
Verder worden deze menu’ s aangeboden in een luxueuze feestverpakking zodat U zelf niets hoeft mee te brengen.
Wij vragen enkel 5 euro waarborg per persoon voor de bruikleen van
onze materialen, die wij U terugbetalen nadat U ons alles heeft
terugbezorgd.
Alle voorgerechten & soepen zijn voorzien van ovenverse broodjes.
De hoofdgerechten worden gepresenteerd met bijpassende groenten- en
aardappelgarnituren.
U kan uw bestelling enkel “Ten Huize Foets”, Lindeplein 6 te Mol, op een
vooraf afgesproken tijdstip komen afhalen zodat wij U vlot kunnen
bedienen.
De eindejaarsuggesties kan U op 31 december afhalen tussen 14.00 uur
en 16.00 uur, op 1 januari enkel op afspraak vanaf 12.00 u. (Bestellen
kan tot 27/12/14).
U kan telefonisch of via e-mail bestellen.

31 december 2014 - 1 januari 2015
Feestelijke “trendy hapjes” voor bij uw aperitief :
Verrine (glaasje) :
Pannacotta van parmezaan – gekonfijte tomaat – pesto van
notensla (3 euro)
- Spiesje van vijg gevuld met ganzenlever – Parmaham (3.25 euro)
-

Voorgerechten (koud) :
-

Tartaar van ree – Jamon Teruel – gerookte ganzenleverkrul –
kruidensla – balsamicofluid (15 euro).
Roulade van “Black Angus” beef – haringkaviaar – Oosterse
groentjes (14 euro)

Voor- of tussengerecht (warm):
-

In kreeftenolie op vel gebakken zeebaars-Zuiderse groenten lintpasta (13.50 euro).

Hoofdgerechten :
-

-

Hazenrug - zalfje van knolselder - paddestoelen – kweepeer (24.50
euro).
Kalfshaas “`Peters Farm` op lage temperatuur gegaard-stoofpotje
van morieltjes – flan van Butternut pompoen – in ganzenvet
gegaard fondantaardappeltje (23.50 euro)
Kreeft “Belle Vue” (hele kreeft : 600 gr) (rijkelijke salade
afzonderlijk geserveerd, whiskeysaus, koude béarnaise & ovenverse
broodjes) (koud) (40 euro).

Dessertenfestival :
-

Degustatie van 3 exquise glaasjes (9.85 euro)

