Foodbar Brunch

Foodbar Table

Elke zondag bieden wij U onze nieuwe 5-gangen Brunchformule aan.
U kan hiervoor starten tussen 11u en 13u.

Met onze Foodbar Table heeft U de mogelijkheid
om heel veel verschillende gerechten te proeven.

Glaasje Cava “Luxe” of Glaasje alcoholvrije Cava
Toast gerookte Zalm

Lekker eten en gezelligheid troef met onze Foodbar Table!

aaa
Eitje naar keuze met Apostelbrood
aaa
Bordje Kazen en Vleessoorten
aaa
Quiche van het seizoen
aaa
Zoete afsluiter

25 euro per persoon

Tableware
by Foodbar Mol

for experts and foodies

www.tableware.be
dave@tableware.be
www.facebook.com/tableware.be
#tableware.be

Ontbijt
Op dinsdag en zondag kan je de dag starten met een heerlijk ontbijt.

Ontbijt “Foodbar”
Granola / Yoghurt / Fruit / Smoothie
aaa
Eitje (naar keuze) met Spek of Wentelteefje
Croissant, Brood, Pistolet, Koffiekoekje
Assortiment Beleg (9 soorten)
aaa
2 tassen Koffie of Thee
17,90 euro per persoon
aaa
U kan het ontbijt uitbreiden met:
Glas Cava Depréville” - 6 euro per persoon
Glas Champagne “Hostomme” - 8 euro per persoon
aaa
Het brood wordt vers gebakken door bakkerij “Van de Vorst”.
Daarom is reserveren voor het ontbijt noodzakelijk.
Gluten- of lactosevrij ontbijten is mogelijk
na vermelding bij reservatie. (meerprijs 2 euro)

All-in Arrangement
Voor gezelschappen vanaf 6 personen, stellen wij U graag ons
All-in Arrangement voor. Lekker tafelen voor een vaste prijs.
Glaasje Cava “Luxe” met Amuse
aaa
Keuze uit 4 voorgerechten:
Duo van Kaas- & Garnaalkroket
Vitello Tonato (kalfsgebraad, mousse van tonijn)
Scampi “Foodbar” (knoflook, tomaat, peterselie)
Suggestie voorgerecht
aaa
Soepje
aaa
Foodbar Table
3 warme gerechten om te delen
Aardappelbereidingen
aaa
Dessertbordje (3 verschillende dessertjes)

aaa
Tasje Koffie of Thee

Drankenpakket inbegrepen
59 euro per persoon

Drankenpakket - All-in Arrangement
Bij het arrangement bieden wij U volgende dranken aan:
(geschonken tot het afruimen van het hoofdgerecht)
Huiswijn (wit, rood, rosé)

Bieren van het vat / Water & Frisdranken
(andere dranken worden aan tariefprijs verrekend)

aaa

Het menu kan volledig vegetarisch,
gluten- en & lactosevrij geserveerd worden

