
VOORGERECHTEN / BORREL
Carpaccio van rund, huisgemaakte pesto, parmigiano, pijnboompitten 10,-
Carpacio van aubergine, huisgemaakte pesto, buffelmozzarella, pijnboompitten 10,-
Homemade ragout met Hollandse garnalen (450 gr. / 2 pers.) 6,95
Homemade ragout met truffel&bospaddestoelen (450 gr. / 2 pers.) 5,95
Bladerdeeg pasteibakjes (2 stuks) 0,99
Charcuterieplank met Mortadella, truffelsalami, San daniele ham, Coppa di Parma, 
balsamico uitjes, ingelegde bietjes, balsamico mosterd, krokante toast (4 pers.) 37,50
24 Handgerolde mini croquetten (diverse smaken) of draadjesvlees bitterballen 
(oven/airfryer) van de Croquetten Boutique 17,50

SOEPEN
Kreeftensoep met een vleug je saffraan & Hollandse garnaaltjes (500 ml) 7,50
Huisgemaakte rouille voor bij de kreeftensoep per 100 gr. 1,95 
Knolselderij & pastinaak soep met notencrumble (500 ml) 5,-

HOOFDGERECHTEN 14,95
Runderstoof met Guinness, pastinaak en knolselderij 
Gegrilde pompoen met slow roasted gembertomaten en dukkah 
Zeebaars filet met een dragonsaus 
Bij alle hoofdgerechten serveren wij aardappelpartjes met rozemarijn en een 

groentegarnituur van knolselderij, pastinaak & wortel

DESSERTS
Friandises voor 4 personen bestaande uit chocoladelollies met passiekaramel,
2 smaken verrassingsbonbons en truffels van ganache&kaneel 12,50
Hazelnoottaartje: hazelnoot Pimonte crème, amandel cake, karamelsaus, chocolade, 
karamel ganache 6,75
Grand dessert: hazelnoottaartje, citroen tartelette en witte chocolade taartje 9,95
Kaasplank met Old Groendal, Brie de Meaux, Fleur Audresselles, Roquefort, 
krokante toast, balsamico mosterd, vijgen marmelade, noten (2 pers.) 19,95
4 Cannoli’s in de smaken coffee & pistache 6,-

AANTAL DELICATESSEN
Mont do’r kaasfondue (400 gr) met een rustieke baguette (voor 2 personen) 16,25
Homemade gehaktbrood (225 gr.) 5,95
125 gr. hemelse boter uit Bretagne
*gerookt zeezout 5,50 / roscoff ui 5,95 / demi sel 4,95
Rustieke baguette *wit / bruin 1,25
100 gr. burrata (mozzarella vel met een hart van room) 3,-
250 gr. buffelmozzarella parels 7,95
Homemade basilicum pesto per 100 gr. 3,50
Truffeltapenade per 100 gr. 7,95
Truffelmayonaise  per 100 gr. 1,75
100 ml Balsamicoazijn 
*wit 11,95 /  8 jaar 12,95 / 12 jaar 18,95 /  framboos 12,95 /  vijg 12,95
250 ml Extra vergine olijfolie 10,95
*citrusvruchten / knoflook / basilicum / rode peper
 180 gr. Pesto van Belazu  5,95
*gerookte paprika / wilde venkel / rose harrisa / truffel artisjok 7,50

WITTE WIJNEN 0,75 L
Hauts de Margon, Sauvignon & Viognier 7,95
Tebaldo Chardonnay, Pinot grigio & Sauvignon 10,50

RODE WIJNEN 0,75 L
Lacrima di Moro d’Alba DOP Lacrima 10,50
Negroamaro Negroamaro 7,50
Rocchi Vernaccia nera 12,50

BUBBELS 0,75 L / 37,5 ML
Champagne, Charles Vercy brut Pinot meunier, pinot noir, chardonnay 

*23,95 / 16,95

*Omcirkel wat van toepassing isAANTAL

De tijd van avondjes bij de warme kachel en samenzijn met vrienden en familie. 
Genieten van comfortfood op de bank en rijk gedekte tafels!

WIJ ZIJN VERZOT OP DE FEESTDAGEN!

Maar herken je ook de lege schappen in de supermarkt en het uren zweten in de keuken? Niet meer nodig! Met 
onze uitgebreide bestellijst, stel je zelf een feestelijke tafel samen. Een driegangenmenu voor je vrienden of een 
heerlijke borrelplank met kazen & charcutterie? Wij doen de boodschappen, ontwikkelen de recepten, selecteren 
de beste ingrediënten en staan voor jou in de keuken! Laat ons met je meedenken, zodat iedere lekkerbek op zijn/ 
haar manier kan meegenieten. Een smaakvolle avond, succes gegarandeerd en alle tijd om zelf mee te genieten!

PLAATS JE BESTELLING ONLINE VIA: INFO@EETWINKELVERZOT.NL OF KOM LANGS IN DE WINKEL EN VUL DE BESTELLIJST IN.
DE BESTELLIJST KAN INGELEVERD WORDEN TOT EN MET 15 DECEMBER. 

DE BESTELLING KAN OPGEHAALD WORDEN OP 24 DECEMBER TUSSEN 10:00 EN 17:00 UUR.


