Koude voorgerechten

Hoofdgerechten

Desserten

Assortiment van wildpasteien met
uienconfijt
€10,90/pers

Varkenshaasje met saus van
graanmosterd
€13,90/pers

Te verkrijgen in 1,4,6,8,10of12 pers

Carpaccio van rund met parmezaan en
basilicumdressing
€11,20/pers

Fazantfilet “Brabançonne”

Tiramisu

€4,00/pers

Javanais

€4,00/pers

Bavarois van speculoos.

€4,00/pers

€16,20/pers

Gemarineerde zalm met een
mediteraanse toets
€11,90/pers

Hazerug “Harlekijn”

Soepen

Parelhoenfilet in een roomsaus van
boschampignons
€13,50/pers

Tomatensoep met balletjes

€4,00/liter

€18,50/pers

Stoverij van hinde met gezoet witloof/
peer in rode wijn
€14,95/pers

Velouté van boschampignons
€5,00/liter.
Bisque van kreeft

€8,10/liter

Bijgerechten/garnituren
Appel met veenbessen

€ 1,35/st

Warme voorgerechten

Peertje in rode wijn

€ 1,20/st

Tongrolletjes in witte wijnsaus met
grijze garnaaltjes
€13,20/pers

Gebraiseerd witloof

€ 0,50/st

Knolselderpuree

€ 2,00/pers

Aardappelgratin

€ 2,30/pers

Aardappelkroketten (7st)

€1,55/pers

Wildsaus met room

€5,00/lt

Wildsaus (donker)

€5,00/lt

Scampi’s in een lichte lookroom
€10,50/pers
Gebraden kwartel met witte druiven in een
lichte roomsaus
€10,95/pers

Kerstgebak Bisquit

€3,00/pers

Menu
Assortiment van Wildpasteien
of
Scampi’s in een lichte lookroom
---Tomatensoep met balletjes
of
Velouté van boschampignons
---Stoverij van hinde met appel & veenbessen
of
Parelhoen in roomsaus & boschampignons
---Javanais
of
Bavarois van speculoos
€30,00/pers

Al onze gerechten worden verpakt in materialen die zowel in
microgolf of gewone oven kunnen opgewarmd worden.
Wij vermelden ook de tijden die de gerechten in de oven
nodig hebben .

Bestellen
Bestellen voor Kerstmis voor 21/12
Bestellen voor Oudjaar voor 28/12
Afhalen van bestellingen
Kerstmis : 24/12 vanaf 12u tot 15u
Oudjaar : 31/12 vanaf 12u tot 15u

HET IS ZOVER!!!
Kerst & Nieuw komen er aan
Wij bieden u graag onze
traiteurdiensten aan. In deze
brochure vindt u ons aanbod maar
twijfel niet om andere suggesties te
vragen .

Voor meer info :
mail info@taverne-zonlicht.be

Prettige feestdagen!!!

Leveringen aan huis
Dit is mogelijk op aanvraag

Wijn suggestie’s
Tor Del Colle pecorino 2019 (wit) €11,00
Een italiaanse witte wijn uit de streek van Terre di
Chieti gemaakt van de pecorino druif .

Traiteur suggesties
Eindejaarfeesten
2020

Tor Del Colle Montepulciano d’ Abruzzo
Riserva 2017 (rood).
€11,00
Een italiaanse rode wijn soepel, droog en fris past
perfect bij onze gerechten in de folder.

Valmarone prosecco Spumante DOC Extra
Dry.
€12,00
Een italiaanse schijmwijn die zich makelijk laat
drinken, een aanrader
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