Eindejaar folder 2021

GESCHENKMANDEN*

|De Genieter

ITALIAANSE MAND
€ 35.50
ITALIAANSE MAND DE LUXE € 85.00
MAND DE GENIETER
€ 45.50
MAND DE GENIETER DE LUXE € 89.00
KAAS- EN SALAMI MAND
€ 51.50
(STEEDS OP VOORHAND TE BESTELLEN)
* Indien een product niet meer op voorraad is wordt dit vervangen door een gelijkwaardig product.
Deze geschenkmanden graag op voorhand te bestellen tijdens de feestdagen.

Kom zeker eens kijken naar onze geschenkmanden in de winkel!

Vul uw feestmenu aan met onze uitgekozen wijnen:
Wijnen en aperitieven
Prosecco
Lambrusco
Ciù Ciù
Ciù Ciù
Huiswijn

Prijs
€ 15,50
€ 9,50
€ 12,50
€ 13.85
€ 8,50

Sprankelend
Rood
Wit/rood
Rosé
Wit/rood/rosé

Openingsuren voor de feestdagen!
Ma

20/12

Gesloten

Ma

27/12

Gesloten

Di

21/12

Gesloten

Di

28/12

Gesloten

Woe

22/12

9.00h

tot

16.00h

Woe

29/12

9.00h

tot

16.00h

DO

23/12

9.00h

tot

16.00h.

Do

30/12

9.00h

tot

16.00h

Vrij

24/12

10.00h

tot

16.00h

Vrij

31/12

10.00h

tot

16.00h

Zat

25/12

10.00h

Tot

12.00h

Zat

01//01

10.00h

tot

12.00h

Zon

26/12

10.00h

tot

12.00h

Zon

02/01

Gesloten

24/12 & 31/12: afhalen tussen 14.00h-16h| 25/12 & 01/01 tussen 10h – 12.00h.

Hoevensebaan 135 | 2950 Kapellen
03 605 18 13
www.degenieter.be | info@degenieter.be

KERST

OUDJAAR
KOUD KERSTBUFFET

KERSTMENU
Zachte preisoep*
of
Fijne witloofsoep*
ꟷ
Visvangst van het moment | Bretoense
saus | puree*
of
Sappige parelhoenfilet met rozemarijn |
kastanje champignons | kroketten**
of
Konijnenbout Vlaamse wijze |
Aardappelpuree**
of
Stoofpotje van wild I appel I
veenbesjes I kroketten**
ꟷ
Kerstgebakje of fris citroentaartje of een
kaasbordje

ꟷ
Per
Persoon
Prijs menu

Portie warme groenten

€ 42,50

€ 5,70

€ 28,50 P.P.
Rolletje gerookte zalm
Tomaat met tonijnsla
Gevuld hoeve eitje
Gerookte forel
Kerst kalkoensnee
Italiaanse gedroogde ham
gegarneerd met vers fruit
Brie met notengarnituur
Drie soorten slabuffet
Brood en goeie boter

KINDERMENU* € 15**
Tomatensoep
ꟷ
Hamburger | appelmoes
kroketten
ꟷ
Chocomousse
*ook bij oud- en nieuwjaar mogelijk
** enkel te verkrijgen bij bestellingen van volwassenen!

KOUD FEEST BUFFET
€ 33,50 P.P.
Tomaat met grijze garnalen
Noorse gebakken zalmfilet met zeezout
Gesauteerde scampi

WARME GERECHTEN
Zonder het buffet | bij het buffet
€ 25,50 P.P. | 17,50 P.P.
Stoofpotje van wild & kroketten
Konijn met abdijbier & kroketten
Vispannetje Bretoense wijze

Gevuld hoeve eitje met foreleitjes
Parmaham met vers fruit
Wildpastei met zijn confituur
Abdijkaas met notengarnituur
Drie soorten slabuffet
Brood en goeie boter
Eventueel aangevuld
met een warm gerecht!*
*Volgens prijs kader rechts boven.

KAASSCHOTEL € 17.50 P.P.

KAAS- & CHARCUTERIESCHOTEL € 17.50 P.P.

Een gegarneerde schotel met fruit en
noten als hoofdgerecht, bestaande uit
klassieke kazen maar ook enkele
speciale kazen van verschillende landen.
Allemaal op punt voor een geslaagde
kaasavond!

Naast verschillende kazen is er ook een
fijne assortiment charcuterie, alsook huisgemaakte
boterhamslaatjes. Deze schotel wordt afgewerkt
met fruit en noten.

KINDERBUFFET **
€ 10.50 P.P.
Kippenworstje
Kaasbalkje
Vleesballetje
Kipfiletsnee
Appelmoes
Afgewerkt met vers fruit
Sandwich
* kan ook op kerst

*De soep dient per soort voor min per 2

personen genomen te worden.
**De aardappelbereiding kan u steeds wijzigen

volgens uw eigen voorkeur!
! De ambachtelijke kroketten moeten in
een friteuse gebakken bakken worden.

De Genieter | Hoevensebaan 135 | 2950 Kapellen | info@degenieter.be | www.degenieter.be | Bestel uw kaasschotel het hele jaar door op www.kaas-degenieter.be
Wegens overmacht vanwege corona en grondstoffen beperkingen kunnen zowel aanpassingen van producten alsook openingsuren steeds van toepassing zijn!

