Afhaalgerechten De Notelaar – Januari 2021
Alle gerechten worden afgewerkt afgeleverd met de nodige instructies om op te warmen.
Stel zelf uw menu samen, gerechten afzonderlijk verkrijgbaar.
Bestellen graag voor donderdagmiddag.
Afhalen : vrijdag tussen 14u en 17u – zaterdag tussen 14u en 16u – zondag tussen 9u en
11u – levering gratis in Kasterlee, Geel, Retie, Turnhout, Oud-turnhout, Vorselaar
Voorgerechten:
Gerookte zalm/knolselder/ Waldorf
Carpaccio van hert/ knolselder / Waldorf
Garnaalkroket / huisbereid
Italiaans gedroogde ham/ venkel / Balsamico
Kaaskroket (2 stuks), vergezeld van een slaatje

€ 12,50
€ 12,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 9,00

Soepen:
Tomatensoep / balletjes
Soepje van pompoen en zoete aardappel / zure room
Scampisoepje / oosterse wijze

€ 6,00 /liter
€ 6,00 /liter
€ 6,00 /liter

Hoofdgerechten:
Pasta Pesto met scampi of gedroogde ham (vegetarisch € 12,50)
Zalmfilet
Scampi in kerriesaus
Filet pure van rund
Varkenshaasje
Hertenkalffilet

€ 17,00
€ 18,00
€ 17,00
€ 22,00
€ 17,00
€ 22,00

Deze gerechten bevatten aangepaste groentjes en
aardappelbereidingen naar keuze: Gebakken aardappeltjes, frietjes,
kroketjes, aardappelgratin, aardappelpuree
Desserten:
Tiramisu / speculoos
Chocolademousse
Trio van Panna cotta
Bavarois van aardbei
Bavarois van framboos
Bavarois van sinaasappel

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
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Klassiekers:
Wortelpuree / chipolataworst / vleesjus
Knolselderpuree / Bosui / Gelakt buikspek
Witloof met kaas en hesp uit de oven / Puree
Spirelli / Kaas en ham

Per kilo verpakt:
Videevulling
Vispannetje
Stoofvlees
Stoverij van Wild
Seizoensgroentjes per portie
Gratin, voorgebakken frietjes, gebakken aardappelen, puree, kroketjes per portie

€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00

€ 15,00
€ 18,00
€ 15,00
€ 18,00
€ 4,00/pp
€ 3,00/pp

Ontbijtmand « De Notelaar »

2 pistolets, 1 sandwich, croissant, koffiekoekje
2 huisbereide slaatjes
Beleg (kaas, gekookte ham, italiaans gedroogde ham, salami, gerookte zalm)
Zoet beleg
Yoghurt
Hardgekookt eitje
Fruitsap
Dessertje van de chef
Verse fruitsalade
Pannenkoekje
Tomatensoep met balletjes
Marquis de Soevereign + 6,00 euro per fles
Cava Gran Duque + 7,95 euro per fles
Prijs per persoon :

kind :
10,00 euro
Volwassene : 20,00 euro

Onze ontbijtmanden zijn elke dag verkrijgbaar en kunnen worden afgehaald om 8.30u of
aan huis worden geleverd tussen 8 .30 u en 10.00 u.
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