Eindejaarsmenu
2018 -2019

Menu 1

Menu 2

Pompoensoep
met spekjes en korstjes
•••
Ragout van everzwijn,
gevuld appeltje met rode kool,
miniwitloof en aardappelgratin
•••
Dessert met amandel,
mandarijn en speculaas
•••
incl. 2 broodjes en 1 botertje

Soep van peterseliewortel met spekjes en peterselie-olie
•••
Ravioloni van wild met boschampignons en pompoen
•••
Kwartel gevuld met appeltjes en pruimen, groene kool met spek,
peertje met airellen en aardappelgarnituur
•••
Crème caramel van bloedsinaasappel en
structuur van chocolade
•••
incl. 2 broodjes en 1 botertje

€28 p.p.

€42 p.p.

U kan natuurlijk ook zelf à la carte uw feestmenu samenstellen

Hapjes
Oesters voor u geopend:
• Gillardeau nr. 3 (per stuk)		 €3,50
• Creusen nr. 3 (per stuk)		 €1,70
Assortiment van warme hapjes (8 stuks)
€9,50
Miniburger, krielaardappeltje gevuld met brandade,
huisgemaakt worstenbroodje & eendenloempia

Assortiment van koude hapjes (8 stuks)

Noedels met parmaham, chutney van mango en terrine
van ganzenlever, parelcouscous met scampi, tartaar
van zalm met broccolimousse

€12,00

Koud voorgerecht (prijs p.p.)
Kreeftenslaatje		€16,00
Slaatje van duif met wortel en sesam		 €12,00
Terrine van ganzenlever		 €13,00

Warm voorgerecht
Ravioloni van wild met boschampignons en pompoen		 €13,00
Gegratineerde kreeft		 €17,75
Kaaskroketten (4 stuks) 		 €8,00
Garnaalkroketten (2 stuks) 		 €7,50
Quiche lorraine (per stuk) 		 €10,00
Quiche campagnarde (per stuk)		€11,00

Soep (prijs per liter)
Tomatensoep met balletjes
€4,50
Bospaddenstoelensoep		€5,00
Pompoensoep, broodkorstjes en spek		 €5,00
Soep van peterseliewortel met peterselie-olie en spek		 €6,00
Bisque van garnalen 		 €12,50

Vis (prijs p.p.)
Zeewolfrollade met steranijs
Kreeft “Belle-Vue” ( +/- 700gr)
Gegratineerde kreeft (+/- 700 gr.)
Gebakken griet à la meunière met aardappeltjes

€17,00
€37,00
€35,50
€22,00

Vlees (prijs p.p.)
Kalkoenrollade met boschampignons, witloof,
boontjes met spek, peertje met airellen
en aardappelkroketten
Hertensteak, butternut, savooikool, beukenwam
en aardappelgratin
Kwartel gevuld met appeltjes en pruimen,
groene kool, peertje met airellen
en aardappel garnituur
Ragout van everzwijn, gevuld appeltje met rode kool,
miniwitloof en aardappelgratin.

€17,00

€23,00
€22,50

€20,50

Groentenassortiment (prijs p.p.)
Peertje met veenbessen, gekarameliseerd witloof
savooikool met spek, pompoen

€5,00

Aardappelideetjes
Gratin dauphinoise (1 doosje = 2 pers)
Aardappelkroketten (10 stuks)
Pommes duchesse (per 4 stuks = 2 pers)

€4,00
€3,50
€4,00

Dessert (prijs p.p.)
Dessert met amandel, mandarijn en speculaas
Crème caramel van bloedsinaasappel
en structuur van chocolade

€7,50
€7,00

Versnaperingen voor bij de koffie (1 doosje = 8 stuks)
Een assortiment minigebakjes

€8,50

Lekker verfijnd genieten

Tapasschotel (vanaf 4 pers.) €12,50/p.p.
Italiaanse ham • Broodplakken • Opgelegde champignons • Bresaola • Manchego kaas • Minipompoentjes
Golfetta salami • Gemarineerde olijven • Rucola • Chorizo • Gevulde zachte pepertjes • Grissinistokjes • Pancetta

Gourmetschotel (vanaf 5 pers.) €19,00/p.p.
Vlees en vis • Raclette kaas • Gemengde sla • Pastasalade • Geraspte wortelen • Stukjes ananas • Komkommer
Champignons • Tomaat met jonge ui • Verse ajuin • Gepofte krielaardappelen • Aubergine en courgette • Stukjes paprika

Koud buffet €20,50/p.p.
Gerookte ham met meloen • Gebraden rosbief en varkensgebraad • Kippenbouten met curry en verse ananas
Gekookte ham met asperges • Pastei van het huis • Gekookte zalm “Belle-Vue” • Tomaat met grijze garnalen
Perzik met tonijn • Salademix • Frisse aardappelsalade • Pastasalade • Aangepaste sausjes en brood

Verrassingsbrood (50 minisandwiches) €75,00

Bestellen
Voor kerstmis: tot 19 december • Voor nieuwjaar: tot 26 december
Via mail: info@obergine.be of per telefoon 02 303 75 98
Bestellingen dienen te worden afgehaald.
Openingsuren
Ma, di, do en vrij: 9u – 18u
Za: 9u – 16u
Woe en zo: gesloten
Openingsuren tijdens de feestperiode
Maandag 24 december: 9u – 15u30
Dinsdag 25 december: 9u – 12u
Maandag 31 december: 9u – 15u30
Dinsdag 1 januari: 9u – 12u
Gesloten van 2 tot 7 januari
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