ROUWMAALTIJDEN

BRASSERIE

1.

KOFFIETAFEL
Soep + bijschenk
De rijkelijk gevulde koffietafel bestaat uit
brood, pistolets of ander gebak naar keuze.
Daarbovenop heeft u de vrijheid om uw tafel
aan te vullen met kaas, ham, salami, echte
Ieperse paté, kip curry, américain of ander
beleg. Om dit plaatje helemaal af te maken

wordt voor iedere persoon een groentemix
van sla, worteltjes en tomaat voorzien.
Heerlijk afgewerkt met een dressing van het
huis. Deze formule kan voor grote groepen
ook als walking- dinner georganiseerd
worden.
AANBOD:
• Dagverse, huisgemaakte soep
• Brood / pistolets / ander gebak
• Kaas (keuze uit meer dan 20 soorten!)
• Ham
• Salami
• Paté
• Kip curry / américain / ander beleg…
+ Salade mix
(sla / tomaat / worteltjes / dressing)

Tijdens de maaltijd kan men genieten van zowel rode of witte wijn, een pintje en/of
spuit of plat water. Inclusief, bieden wij ook de keuze tussen alle bieren van het vat
aan, zijnde de standaard:
•
•
•

Passendale
Kapittel Blond
Jupiler

•
•

Bier van de maand
Dranken:
Rode wijn / witte wijn /
bieren van’t vat / spuit + plat water

Koffie + bijschenk
Na de maaltijd wordt er koffie of thee voorzien met bijschenk.
PRIJS: € 28,00 pp.
DE OUDE KAASMAKERIJ • ’S GRAVENTAFELSTRAAT 48 A • 8980 PASSENDALE
RESERVEREN KAN STEEDS OP 0470 61 60 56 OF info@brasseriedeoudekaasmakerij.be

2.

KEUZE MENU
Kiest u liever voor een volwaardige warme
maaltijd? Dan stellen wij u graag onze menu
voor. Bij aankomst worden de mensen
onthaald met een welkomstdrankje. Daarna
serveren de soep naar keuze ondersteund

met wat brood. Bij het hoofdgerecht gaan de
waters en wijnen standaard mee aan tafel.
Als dessert, kan men genieten van de echte
Roeselaarse progrèstaart en koffie.

Apéritief (1stuks)
De aperitief bestaat uit: Rode wijn / Porto / Picon / ...

Soep
Voor soep kan men kiezen: Tomaat / Prei / ...

Hoofdgerecht:
1

Varkenshaasje met champignonroomsaus, warme groenten en kroketten.

2

Kalkoenfilet met jager saus met bijhorende groentjes, frieten of kroketten.

3

Vispapillot van de chef met een lichte witte wijnsaus, warme groentjes en puree of kroketten.

4

…

1

2

3

Tijdens de maaltijd kan men genieten van zowel rode of witte wijn, een pintje en/of
spuit of plat water. Inclusief, bieden wij ook de keuze tussen alle bieren van het vat
aan, zijnde de standaard:
•
•
•

Passendale
Kapittel Blond
Jupiler

•
•

Bier van de maand
Dranken:
Rode wijn / witte wijn /
bieren van’t vat / spuit + plat water

Dessert
Na de maaltijd wordt er
progrestaart en koffie of thee
voorzien met bijschenk.
PRIJS: € 40,00 pp.
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