LUNCHFORMULES : CELISMOLEN

BROODJESASSORTIMENTEN :

BROODJESLUNCH 1:
3/4 STOKBROOD p.p.
MINI- BROODJES 5 p.p.

MADE BIJ BARTHOLOMEUS

KAASHEER

€10 p.p.
€12 p.p.

gerookt spek, roomkaas, siroop
king krab, citroenzeste, peterselie
Italiaanse ham, pesto, rucola, parmezaanschilfers
brie de Meaux, honing, studentenhaver
chorizo, roomkaas, gegrilde courgette
smos ( ham, gouda )
gerookte zalm, kruidenkaas speciale, komkommer, radijs
kippenham, appel, geitenbrie, kerrie poeder
tonijn, perzik, rucola
américain, ansjovis, kappertjes, ui
mortadella, gegrilde pancetta, pesto, dressing
eiersla, (spek), sla
vegi tuindersla, groentemix

SEIZOENSSOEP : €5 p.p.

BROODJESLUNCH 2:
3/4 STOKBROOD p.p.
MINI- BROODJES 5 p.p.

MADE BIJ KEURSLAGER VERBIEST & CO
€10 p.p.
€12 p.p.

Smos kaas, ham
tonijn, sla tomaat ei
préparé met ui
eiersla met spekjes
kip curry sla tomaat ei
tiense hespensla sla tomaat ei
mozarella met pesto, zongedroogde tomaatjes, rucola en gerossterde pijnboompitjes
kip special met barbecuesaus en geroosterde ui
krabsalade sla tomaat ei
brie de luxe met spek, honing en rucola

SEIZOENSSOEP : €5 p.p.

SCHOTELS :

MADE BIJ BARTHOLOMEUS KAASHEER

KAASSCHOTEL

€17 p.p.

Een uitgebreid assortiment huisgerijpte kazen met noten en gedroogd fruit
Verschillende soorten brood

CHARCUTERIESCHOTEL

€16 p.p.

Fijne vleeswaren met gemengde sla
Verschillende soorten brood

COMBINATIE KAAS EN CHARCUTERIESCHOTEL

TAPASSCHOTEL :
TAPASSCHOTEL.

€18 p.p.

MADE BIJ FOO’DEE
€24 p.p.

Opgelegde artisjok en gegrilde puntpepers
Zuurdesemcrackers
Albondigas
Gemarineerde sardientjes
Mosselsalade
Salchichon Iberico Bellota
Morcilla Iberico Bellota
Preskop – mosterdmayo – gepekelde groentjes
( minimum 10 pers )

SCHARING LUNCH - DINER DE LUXE :
LUNCH -DINER DE LUXE

MADE BIJ FOO’DEE

€28 p.p.

Burrata - gemarineerde bietjes - radicchio - pistachepesto
Caesar salade - traag gegaarde kip parmezaan - ansjovis
Fragola sarda - pulpo - chorizo romesco - gerookte paprika
Pompoensoep - geitenkaas
Foodee- broodje
Sweetbite: cheesecake framboos – witte chocolade
( minimum 10 pers )

APPERITIEVEN :
APPERITIEFHAPJES :
KOUDE HAPJES

5 p.p.

MADE BIJ KEURSLAGER VERBIEST & CO
€15 p.p.

Vitello tonato
Taboulé vert met gerookte eend en balsamico
Zeeparels met gerookte zalm en dillesaus
Wildpaté met peperkoek
Gerookte forel met champagne, gestoofde courget, tomaat en foreleitjes
Zalmtartaar de luxe met blini’s
Tomaat garnalen hapje
Griekse pasta met kaas
Kaashapjes fantasie
Carpaccio d’Anvers
...

FINGERFOOD DE LUXE :
LUXE HAPJES

5 p.p.

MADE BIJ FOO’DEE
€18 p.p.

Dry aged entrecote
Bonito – radijs - yuzu
Bloemkoolcouscous – abrikoos – vijg – pistache
Sushi – pastinaak – gerookte paling – ponzu
Dip- gepofte wortel – geitenkaas – pane Carasau

