MENUKAART FEESTDAGEN 2020
24 & 31/12 open tot 19.00u

25/12 & 01/01 enkel afhalen bestellingen of geschenken tot 13.00u

Tijdens de feestdagen alle dagen open, ook zondagen & maandagen 20,21 & 27,28/12
Alle dagen open tot 19.00u. Bestellingen? Vragen? 0494/120257 lamela@telenet.be
HAPJES & VOORGERECHTEN
-

Prikker met bolletjes buffelmozzarella, tomaatjes, pesto 1,25/st
Bladerdeeghapjes, ook vegetarisch, met vis,… 1,50/st
Mini pizza 1,25/st
Ruim assortiment antipasti in de winkel: olijven, ansjovis, scampi, zalmrolletjes, peppadew,
artisjokharten, mini-sateetjes, Italiaanse charcuterie, tapenades, snacks,…
Scampi in tempura te frituren, heerlijk als hapje of met een beetje sla als voorgerecht 1,50/st
(evt. met sweet chili of look dipsausje)
Calamaresringen panko als hapje of als voorgerecht 39,50/kg
(evt. met looksausje): kies het aantal stuks
Oesters ‘fine champagne’ 3,60/st
Schelp met St. Jacobsvrucht, witte vis, garnalen, in witte wijnsaus 11,95-/st
Mini vispannetje met kabeljauw, zalm, garnalen (in ovenschaaltje) 11,95/st
Tongrolletjes in kreeftensaus (kies zelf aantal stuks) 37,50-/kg
Scampi met mild, romig duivelsausje (kies zelf aantal/gewicht) 39,50-/kg
Halve kreeft Nantua ; is voorgegaard, schaal enkel op te warmen in de oven 24,50Halve kreeft belle vue met slaatje en coctail/mayonnaise 24,50!Kreeft voor kerst bestellen ten laatste 15/12, voor oudjaar ten laatste 22/12!
Paté: Keuze uit: Secreto 07/Gin, Fazantenpaté, Wildpaté met foie gras
(evt. met rode uienconfijt met balsamico, sla)
Carpaccio van rundsfilet, rucola, parmigianoschilfers 10,50/pp

HOOFDGERECHTEN VIS (bestellen kerst t.l. 20/12, oudjaar t.l. 27/12, uitgezonderd kreeft)
-

-

Scampi met mild, romig duivelsausje (kies zelf aantal/gewicht) 39,50/kg
Tongrolletjes in kreeftensaus (kies zelf aantal) 36,-/kg
Vispannetje: tongrolletjes,witte vis, zalm, saus met gestoomde groentjes 36,-/kg
Kreeft Nantua; is voorgegaard, in schaal enkel op te warmen in de oven
Halve: 24,50Hele 49,50(Tip: serveer met tagliatelle, ruime keuze in de winkel)
Kreeft belle vue; met slaatje en coctail/mayonnaise
Halve: 24,50Hele 49,50!Kreeft voor kerst bestellen ten laatste 15/12, voor oudjaar ten laatste 22/12!

SOEP
-

Tomatenroomsoep 7,50/L
Thaïse currysoep met kokos 12,50/L
Kreeftensoep 13,50/L

!!! Verse truffels op bestelling!!!
KAASSCHOTEL met Italiaanse kazen, garnituur

18,50-/p

…En mag natuurlijk niet ontbreken:
OVENKLAAR GEVULD GEVOGELTE: volledig klaar, in ovenschaal, enkel nog in de oven te steken.
Bereidingstijd/temp. staat telkens duidelijk aangegeven , zeer makkelijk.
Breng de kerstsfeer helemaal in huis met deze populaire klassiekers!
! Te bestellen voor kerst: ten laatste 20/12, voor oudjaar: ten laatste 27/12 !
-

Volledige kalkoen, vulling met porto & champignons
3,5kg of 4,5kg (oven: +/- 45min. per kg 160 à 170°) 29,50/kg
Kalkoenroulade, vulling met kastanje, pistache, cognac
+/- 1,2kg (oven: 80min. 150°)
28,95/kg
Kroon van parelhoen (zonder bouten, botjes), vulling met foie gras
+/- 1,2kg (oven: 60min. 160°)
37,50/kg
Mini parelhoenkroontje Normandisch, vulling met appeltjes of vulling cognac/rozijnen
+/- 200g (oven: 35 à 45 min. 170°) 36,50/kg
Kwartels gevuld met porto & champignons +/- 250g (oven: 35min. 170°) 9,95/st.
Kwartels gevuld met foie gras +/- 250g (oven: 35min. 170°) 14,50/st.
Pavé van haantje met cognac en rozijntjes +/- 650g (oven: 50/60min. 170°) 39,50/kg
SAUZEN: Grand veneursaus (wildsaus), Fine champagne (cognac), peperroom, wildsaus
met veenbessen, druivensaus. (200g/pp)

HOOFDGERECHTEN GEVOGELTE, VLEES, WILD
! Te bestellen voor kerst: ten laatste 20/12, voor oudjaar ten laatste 27/12 !
-

Ossobuco Milanese 18,50/pp
Fazantfilet ‘fine champagne’ met cognac & spekjes 36,50/kg
Herten ragoût 32,95/kg
Kalkoennootjes in veenbessensaus 29,50/kg
Eendenfilet met sinaasappelsaus 28,50- p.p.

BIJGERECHTEN
-

Boontjes met spek (pancetta)
Witloof ovengebakken
Vergeten groenten: gekruide mix van aardpeer, gele wortel, pastinaak, pompoen 16,50/kg
Mediterrane gegrilde groenten-ratatouille 12,50/kg
Aardappelgratin 8,50/kg
Aardappelgratin met truffel
Aardappelpartjes met rozemarijn
Kroketten 0,40/st
Amandelkroketten 0,50/st
Knolselderpuree 9,50/kg
Appeltje met veenbessen 3,50-/st
Ciabatte, kleine broodjes (alles bio De Trog)
Verse truffel (op bestelling) dagprijs

Aangepaste heerlijke Italiaanse wijnen voor elk budget; wij adviseren graag
uit onze geselecteerde voorraad voor uw gerechten, als aperitief of mooi
verpakt als geschenk

DESSERTEN
-

Bordje Italiaanse kazen 8,50-/pp
Huisgemaakte Tiramisu 22,50/kg
Rijstpap
Cannolo Siciliano (heerlijk Siciliaans koekje/rolletje gevuld met ricottacrème)
Italiaanse taarten: citroentaart, kaastaart, bosvruchten, chocoladetaart, peren/ricotta,…:
alles per stuk mogelijk
Bio roomijs en sorbet
Panettone
Grote keuze Italiaanse koekjes, chocolaatjes,…voor bij de koffie/thee

Verder zijn natuurlijk onze ‘vaste’ gerechten doorlopend te verkrijgen: lasagne (della casa/
groenten/ zalm),ravioli, cannelloni, quiches, Kip tikka masala, salades, …
Vindt u een gerecht of product niet terug op onze lijst? Vraag er gerust naar, wij proberen u
nog te helpen indien mogelijk.

Geschenkmanden, pakketten, een fles wijn, bubbels of gin : bestel of kom zelf
uitkiezen; wij maken ze op maat, bestel wel tijdig voor de drukke dagen!

Zeker in deze ongewone tijden willen wij iedereen het allerbeste wensen en
een gezond, warm, gelukkig nieuw jaar. Een bijzondere ‘grazie mille’ voor
ieder die in de zorg werkt, sterkte voor hen die getroffen zijn, en voor ons
allemaal de moed om hier samen door te geraken.
Zorg goed voor, en hou veel van mekaar.
! BUON NATALE & FELICE ANNO NUOVO ! ! PRETTIGE FEESTEN !
Guy, Gabriella, Angela
La Mela nu al 15 jaar dankzij het vertrouwen van onze klanten

lamela@telenet.be 0494/120257

www.lamela-italianshop.be

Bezoek ook onze facebook pagina

