
Maandmenu Mei
Geldig op vrijdag, zaterdag en zondag:

zaterdag 1 mei en 2 mei,  7 /8 /9 mei,  14/ 15/ 16 mei,  21 /22/ 23 mei,
Pinkstermaandag 24 mei, 28/ 29/ 30 mei

TAPAS:
Hapjes en Knabbels  €14,95/ 2 personen

Tapas de Luxe  €22/ 2 personen

VOORGERECHTEN:
Kip cocktail met mango   €8,95/ persoon

Komkommerbootje met forelmousse  €9,45/persoon
Mozzarella met tomaat chutney  €8,95/persoon

SOEP:
Italiaanse tomatensoep met z’n garnituur  €4,50/liter

HOOFDGERECHTEN:
Zalmpapillot met witte asperges en krieltjes  €19,85/ persoon

Chateaubriand met boontjessalade en gepeterseliede aardappelen  €18,50/ persoon
Gevulde portobello met zuiderse groentjes en geitenkaas  €16,95/persoon

DESSERT:
Banoffee Trifle €3,95/ persoon

Monchou toetje met aardbeien 3,95/ persoon

Bestellen kan via mail: keurslagersomers@gmail.com, via onze webshop, in de winkel of telefonisch 03/455.26.66

Menu’s te bestellen ten laatste op woensdag voor afhaling op:
Vrijdag vanaf 11u-18u

Zaterdag vanaf 11u-17u
Zondag vanaf 10u-12u30

Pinkstermaandag vanaf 10u-12u30



Gezellig tafelen

Buffetten of Spareribs te bestellen ten laatste op woensdag voor afhaling op:
Vrijdag vanaf 11u-18u

Zaterdag vanaf 11u-17u
Zondag vanaf 10u-12u30

Pinkstermaandag vanaf 10u-12u30

Bestellen kan via mail: keurslagersomers@gmail.com, via onze webshop, in de winkel of telefonisch 03/455.26.66

   KOUD BUFFET vanaf 4 pers.     € 22,95 / pers.

∙Tomaat garnaal ∙ Gevulde perzik met zalm ∙ Gestoomde forelfilet  ∙ 
Gandaham met meloen  ∙  Hespenrolletjes met asperges  ∙  Kippenboutjes  ∙

Kalkoen met fruit  ∙  Varkensgebraad  ∙  2 koude sauzen  ∙  Koude groentjes  ∙
Aardappelsla

          KOUD BUFFET DE LUXE vanaf 4 pers.     € 27,95 / pers.

Kip Carpaccio  ∙  Carpaccio d’Anvers  ∙  Vitello tonato  ∙ 
Zalm carpaccio  ∙  Millefeuille van kip  ∙  Pimiënta  ∙

Hespenrolletjes met asperges  ∙  Parmaham met meloen  ∙
Tomaat met keursla  ∙  Themapaté  ∙  2 koude sauzen  ∙  Koude groenten  ∙

Aardappelsla

VISSERSBUFFET vanaf 4 pers.     € 32,95 / pers.

Tomaat garnaal  ∙  Perzik met tonijnsla  ∙  Gerookte zalm  ∙Gerookte heilbot  ∙
Gerookte paling  ∙  Gestoomde forelfilet  ∙  Gestoomde zalmfilet  ∙  

Aspergerolletjes met gerookte zalm  ∙ Gemarineerde scampibrochette  ∙  
Cocktail van King Crab  ∙  Vismousse  ∙  2 koude sauzen  ∙

Koude groenten  ∙  Aardappelsla

Traaggegaarde spareribs  vanaf 4 pers.  €18,50 / pers.
Traaggegaarde spareribs met groentengarnituur, ananas en gepofte aardappel


