Eindejaarsgazet

Sint-janshoeve
Sint-Janstraat 42
3583 Paal-Beringen
011/432995

st.janshoeve@telenet.be
www.sintjanshoeve.be

Kerstmenu's
Kerstmenu 1

Slaatje van rucola, oud Brugge
kaaskroket, parmaham en
mosterddressing
***
Knolselderroomsoepje
***
Het beste van kalkoen,
champignonsausje met
cognac
en aangepaste groentjes
***
Kerstdessert
30 euro

Kerstmenu 2
Een glaasje en een hapje,
aangeboden door het huis
***
Kabeljauw uit de oven met
Breydelspek en chablissausje
***
Waterkerssoepje met crunchy
spek
***
Kalfsilet met crême van savooi,
kalfsjus en champignons
***
Warm appeltaartje met
speculoosijs en een
vleugje vanille
40 euro

Oudejaarsavond
Ontvangst met een glaasje cava en enkele
hapjes aangeboden door het huis
***
Gebakken tarbot/ chorizoboter/
gegratineerde oester/ zeekraal
***
Vélouté van peterseliewortel/ curry/
gerookte makreel
***
Txoqitxu rund/ crême van parmezaan/
jus van beukenzwam en port/
gelakte sot'y laisse
***
Sorbet van chocolade/
parfait van passievrucht/ kletskop
48 euro

Verantwoordelijke uitgever: janssens kevin, sint-janstraat 42, 3583 Paal

Nieuwjaarsmenu's
Menu 2

Menu 1
Rijkgevulde zalmcocktail
en scampi
***
Champignonroomsoep
***
Varkenstournedos met kruidenjus
en aangepaste groenten
***
Dessertje om het jaar zoet
te beginnen
30 euro

Een glaasje cava en een hapje, aangeboden
door het huis
***
Doradefilet gevuld met scampi/ stoemp
met tuinkruiden
en bospaddestoelen
***
Crême van pompoen en knolselder met
krokante spekjes
***
Tournedos van melkbig/
zalfje van erwt en dragon
***
Crême brûlée van chocolade met
vanilleijs en kletskop
40 euro

Reserveer tijdig!
Op oudjaar is een
beperkte kaart
mogelijk.
Enkel op reservatie!
011/43 29 95

Kindermenu
Tomatenroomsoep met balletjes
***
Curryworst met frietjes en slaatje
of
Chickennuggets met frietjes en slaatje
***
Disneybeker gevuld met ijs
15 euro
Deze menu is geldig op kerstmis
en nieuwjaar

Afhaalgerechten
Voorgerechten
( broodjes inbegrepen)

Rijkgevulde zalmcocktail

7,00

Exotische kipcocktail met ananas

7,00

Carpaccio van zacht gerookte zalm,
notensla en krokante spekjes
9,00
Pittig slaatje met gebakken scampi's,
zongedroogde tomaat, geroosterde
pijnboompitten en pesto
10,20
Carpaccio van limousin rund, gebakken
gamba's, rucola, kruidenvinaigrette 13,00
Deluxe cocktail met grijze garnalen,
krab en verse mango
8,50
Scampi's in curryroom en ijne
brunoise van groentjes

Soepen

( broodjes inbegrepen/prijzen per liter)

Tomatenroomsoep
4,00
Aspergeroomsoep
4,00
Kippenroomsoep
4,00
Kervelroomsoep
4,00
Boschampignonsoep
4,70
Curryroomsoep met kipreepjes 4,80
Soepballetjes
0,40

13,00

Hoofdgerechten
Kalkoengebraad
8,00
Varkenshaasje
9,00
Kippenilet
7,00
Varkensgebraad
7,10
Saus is inbegrepen. Keuze uit:
* peperroom
* champignonroom
* graanmosterd
* vleesjus
Groenten
3,80 per persoon
Groentenkrans bestaande uit:
* boontjes met spek
* worteltjes en erwtjes
* gegratineerde bloemkool
* gestoofd witloof
Aardappelgarnituur
1,80 per persoon
Keuze uit:
* verse aardappelkroketjes ( 6 st. p.p.)
* puree
* aardappelgratin
extra kroketten per stuk verkrijgbaar voor
€ 0,30 per stuk.

Specialiteiten
Kabeljauwilet met gesmolten spinazie,
sojascheuten en chablissausje
18,50
Gebakken schotse zalm,
knolseldermousseline en
dijonnaisesaus

16,90

Livarvarken met kruidenjus en
wintergroentjes

23,80

Hertenkalfilet met wildsausje met
donkere chocolade en wildgarnituur 19,20
Desserts
Huisbereide chocolademousse
Tiramisu
Chocolademoelleux met
speculooscrumble
Trio van verijnde mini desserts
Assortiment verijnde kaasjes

4,00
4,50
7,50
7,50
8,00

Buffetten

Traiteursbuffet "suprême"

€ 20 per persoon
* verse roze zalmilet "belle vue"
* tomaat met grijze garnaaltjes
* rosbiefgebraad
* varkensgebraad
* hamrolletje met asperges
* gevuld roomeitje
* exotisch kippenboutje
* sauzen: cocktail, tartaar
* assortiment ovenverse broodjes
* aardappelsalade
* tomatensalade
* komkommersalade
* italiaanse pastasalade
* worteltjes, rode kool, witte kool
* sla mix

Traiteursbuffet "élégance"
€ 23,50 per persoon

* palletje van gerookte vissoorten
* verse roze zalmilet "belle vue"
* tomaat met grijze garnaaltjes
* spiesje van scampi en ananas
* perzik met noordzeekrab
* rosbiefgebraad
* varkensgebraad
* hamrolletje met asperges
* gevuld roomeitje
* sauzen: cocktail, tartaar
* assortiment ovenverse broodjes
* aardappelsalade
* tomatensalade
* komkommersalade
* italiaanse pastasalade
* worteltjes, witte kool, rode kool
* sla mix

Alle gerechten worden netjes verpakt en zijn makkelijk op te warmen.
Kerstavond en oudejaarsavond afhalen tussen 16.00 u. en 17.00 u.
Kerstdag en Nieuwjaarsdag afhalen tussen 11.00 u. en 12.00 u.
Bestellingen moeten steeds ten laatste een week voor datum binnen zijn.

Boekshering dagen
Keuze uit 1 of 2 stuks met brood
1 stuk € 8,00
2 stuks € 10,00
donderdags op de volgende dagen steeds
vanaf 17 uur.
9/11, 23/11, 7/12,
11/01, 25/01, 8/03, 22/03
Enkel op reservatie

Zoekt u nog een leuk en origineel geschenk?
Kom dan zeker eens langs voor een cadeaubon.
Leuk om te geven, nog leuker om te krijgen.
We create the party of your dreams!
Huwelijk-jubileum-communie-lentefeestjesbabyborrel-verjaardag-familiefeest-barbecuebedrijfsfeest-personeelsfeest-verrassingsfeest
aan betaalbare prijzen.
Vraag vrijblijvend inlichtingen voor al uw
feestjes.
Wij helpen u graag verder.

Kevin en Veroniek wensen u alvast prettige feestdagen!

