
                                    

            MENUKAART FEESTDAGEN 2018 

        BESTELLEN:  voor Kerst ten laatste  17/12 ,  voor Oudjaar ten laatste  24/12 

24 & 31/12 open tot 19.00u     25/12 & 01/01 enkel afhalen bestellingen of geschenken tot 13.00u   

!Zondagen 23 & 30/12 open tot 19.00u!    Bestellingen? Vragen?   0494/120257  lamela@telenet.be  

           Aangepaste wijnen naar elk budget; wij adviseren graag uit ons ruim assortiment 

HAPJES 

- Prikker met bolletjes buffelmozzarella, tomaatjes, pesto    

- Bladerdeeghapjes     1,50-/st 

- Lepelhapjes in bladerdeeg   1,50/st 

- Vegetarische bladerdeeghajes  1,50/st 

- Ruim assortiment antipasti in de winkel: olijven, ansjovis, scampi, zalmrolletjes, peppadew, 

artisjokharten, mini-sateetjes, Italiaanse charcuterie, tapenades, snacks,… 

SOEP 

- Kreeftensoep                               13,50-/l. 

- Groene soep met spinazie, basilicum, venkel     9,50/l. 

- Tomatenroomsoep    7,50/l. 

VOORGERECHTEN                 

- Schelp met St. Jacobsvrucht, witte vis, garnalen, in witte wijnsaus      11,50-/st 

- Mini vispannetje met kabeljauw, zalm, garnalen (in ovenschaaltje)    9,85/st 

- Tongrolletjes op  Oostendse wijze   (kies zelf aantal stuks)    37,50-/kg      

- Scampi met  mild, romig duivelsausje  (kies zelf aantal/gewicht)  39,50-/kg 

- Duo van paté De Laet: Secreto 07 & gin + en croûte met pistachenoten & veenbes  

KAASSCHOTEL met Italiaanse kazen, garnituur     18,50-/pp 

HOOFDGERECHTEN VIS 

- Scampi met  mild, romig duivelsausje  (kies zelf aantal/gewicht)   39,50/kg 

- Tongrolletjes op Oostendse wijze    (kies zelf aantal)    36,-/kg   

- Zalmlasagne met spinazie 

- Visgratin (vidévulling) met kabeljauw, zalm en garnalen in een visvelouté   28,50/kg 

- Bladerdeegje voor visgratin      1,65/st 
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…En uiteraard mag ook dit jaar niet ontbreken, op algemeen verzoek: 

OVENKLAAR gevuld gevogelte: volledig klaar, in ovenschaal, enkel nog in de oven te steken  

Populaire klassiekers.  Bereidingstijd/temp. staat telkens duidelijk aangegeven , zeer makkelijk.            

Breng de kerstsfeer helemaal in huis !!                                                  

- Volledige kalkoen, vulling met porto & champignons 

3,5kg, 4,5kg of 6kg  (oven: +/- 45min. per kg)     26,95/kg   

- Kalkoenroulade, vulling met kastanje, pistache, fine champagne 

+/- 1,2kg   (oven: 80min. 150°)       26,95/kg 

- Kroon van parelhoen (zonder bouten, botjes), vulling met foie gras 

+/- 1,2kg   (oven: 60min. 160°)       36,50/kg 

- Mini parelhoenkroontje , vulling met cognac & rozijntjes   

+/- 200g  (oven:  35 à 45 min. 170°)   37,50/kg 

- Mini parelhoenkroontje Normandisch, vulling met appeltjes 

+/- 200g  (oven: 35 à 45 min. 170°)    37,50/kg 

- Kwartels gevuld met porto & champignons  (oven: 35min. 170°)   9,95/st. 

- Kwartels gevuld met foie gras  (oven: 35min. 170°)  14,50/st. 

- Haantje, vulling met veenbessen & appelsien   (oven: 55min. 180°) 

+/-600g    17,50/st.       

- Kipballotine gevuld met kippengehakt en champignons ‘hoorn des overvloeds’ 

per 2st van +/-190g  (oven: 35min. 175°)    29,95/kg   

- SAUZEN: Grand veneursaus (wildsaus), Fine champagne (cognac), peperroom,  portosaus, 

veenbessensaus, druivensaus,  

HOOFDGERECHTEN GEVOGELTE, VLEES, WILD 

- Ossobuco Milanese  17,50/pp 

- Vol au vent  ‘klassiek’   

- Bladerdeegje voor vol au vent     1,65/st 

- Fazantfilet ‘fine champagne’ met cognac & spekjes  36,50/kg 

- Kalkoennootjes in veenbessensaus 29,50/kg 

BIJGERECHTEN 

- Boontjes met spek (pancetta)  

- Vergeten groenten: gekruide mix van aardpeer, gele wortel, pastinaak, pompoen 16,50/kg 

- Aardappelgratin    8,50/kg 

- Kroketten    0,40/st                Amandelkroketten   0,50/st 

- Aardappelpuree  7,50/kg,     Knolselderpuree  9,50/kg 

- Appeltje met veenbessen   3,50-/st 

 

 

 



DESSERT 

- Bordje Italiaanse kazen     8,-/pp 

- Huisgemaakte Tiramisu   22,50/kg     -         Cannoli 

- Italiaanse taarten: Limoncello, Bosvruchten, Meringue, peren/ricotta 

- Mini tarte tatin met appel     3,20-/st   

- Panettone 

- Onze heerlijke koffie!      

 

Verder zijn natuurlijk onze ‘vaste’ gerechten doorlopend te verkrijgen: lasagne,ravioli, 

moussaka, groententaart, quiches, salades, …. 

 

NIEUW!!   

Wijndegustatie aan huis. Voor u privé, met buren, familie, vrienden, collega’s, voor uw  

bedrijf, vereniging,… 

Vraag gerust meer uitleg   

GESCHENKEN 

Een wijnliefhebber, bubbels, vermouth, limoncello? Een Gin-fan? Iemand die 

graag kookt…of net niet? Een zoetebekje?  

Een kleine verrassing of een luxueuzer geschenk, wij zorgen steeds voor een 

mooie, feestelijke verpakking! 

  

Bedankt aan alle klanten om ons het vertrouwen te blijven schenken tijdens 

de nu al 2 jaar durende wegenwerken in ons dorp. 

Gans de eindejaarsperiode zijn wij perfect bereikbaar. 

!Vanaf 21 december is de Dijleweg open voor verkeer en kan je terug via 

Muizen naar Rijmenam!                                

                   

  ! BUON NATALE & FELICE ANNO NUOVO  ! ! PRETTIGE FEESTEN ! 

                                Gabriella, Guy, Angela 



                                

 

 

 

                                                                                                                  


