Eindejaarsmenu’s voor bij u thuis

Welkom
Velen onder U kijken waarschijnlijk uit naar het volgende jaar... Dit bizarre jaar zo snel mogelijk achter ons laten.
Maar de gezelligheid van de eindejaarsfeesten mogen we ons niet laten ontnemen. Het zal anders zijn, maar
daarom niet minder geslaagd.
Zorgt U voor een gezellige en sfeervolle omgeving thuis? Wij zorgen met plezier voor een heerlijk menu.
Een afhaalmenu waarbij U niet lang in de keuken ho eft te staan, en dus zonder zorgen mee aan tafel kan genieten.
Heeft U vragen, of wil u een ander gerecht of enkel een los gerecht bestellen, laat het ons weten.
Wij wensen jullie alvast een schitterende eindejaarsperiode en hopen dat wij U snel terug mogen verwelkomen!

Tot binnenkort

Dave & Team “Foodbar Mol”

Menu “White Party”
Apero Starters
aaa

Vitello Tonato (kalfsgebraad, mousse van tonijn)
of
Carpaccio van Botervis / Paprika / Yoghurt
aaa

Groene Minestronesoep / Bruchetta met groene Pesto & Parmezaan
aaa

Stoofpotje van Scampi / Curry / Kokos
Stoofpotje van Varkenswangen / Kasteelbier Rouge
Warme Groentjes
aaa

Panna Cotta van Baileys & witte Chocolade

40 euro per persoon

Menu “Golden Party”
Apero Starters
aaa

Terrine van Ree / Vijg / Crumble van Peperkoek / Rozijnentoast
of
Bonbon van gerookte Zalm & Krab / Ruccolamayonnaise
of
Carpaccio van gepofte rode Biet / Crème van Kastanje / Hazelnoot
aaa

Groene Minestronesoep / Bruchetta met groene Pesto & Parmezaan
aaa

Stoofpotje van Scampi / Curry / Kokos (enkel in 5-gangen versie)
aaa

Hertenkalf / Spruitjes en Knolselder / Portosaus &Vanille
of
Zeewolf / Romanesco / Jus van Langoustine
of
Vegetarische “Wellington” / Spruitjes en Knolselder / Jus met tuinkruiden
aaa

Chocolade / Hazelnoot / Bergamot

4 - gangen menu: 44 euro per persoon
5 - gangen menu: 55 euro per persoon

Beide menu’s kunnen afgehaald worden op volgende dagen:
24, 25, 26 & 31 december, 1, 2 en 3januari.
Het voorgerecht en dessert worden op borden klaargemaakt,
hier hoeft U thuis niets meer aan te doen.
Bij het menu “White Party” zijn zowel de soep als de hoofdgerechten kant en klaar.
Ze dienen enkel op een eenvoudige manier opgewarmd worden.
Hiervoor zijn geen keukenvaardigheden vereist. De hoofdgerechten worden
geserveerd als “sharing plates”, u deelt de verschillende gerechten met uw
gezelschap.
Bij het menu “Golden Party” is de soep kant en klaar, deze kan zeer eenvoudig
opgewarmd worden. Het hoofdgerecht wordt door ons voorbereid en dient
U thuis nog op te warmen en te schikken op het bord. Maar hiervoor krijgt U
een stappenplan bij in het pakket. Dus ook voor dit menu zijn geen bijzondere
vaardigheden vereist.
Zoals U weet is “#tolerantvoorintoleranties” een van onze slogans. Elk menu kan dus
aangepast worden (glutenvrij, lactosevrij, veganistisch, ...)
Voor beide menu’s hebben we nog enkele opties:
- Kaasdegustatie met z’n garnituren: 10 euro per persoon
- Fles Bubbels “Dépreville”: 15 euro per fles
- Fles Champagne Brut “Hostomme - Blanc de Blancs”: 40 euro per fles
- Pakket met 2 flessen wijn: 20 euro per pakket
- Pakket met 4 flessen wijn: 40 euro per pakket
- Pakket met 6 flessen wijn: 55 euro per pakket
In elk pakket voorzien wij nog een zoete attentie!

Graag ontvangen wij uw afhaalbestellingen voor Kerst voor 21 december. Uw
bestelling voor Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag kan u
doorgeven tot 28 december.
aaa

Reserveren kan telefonisch op het nummer 014 70 90 89 of
via email naar dave@foodbarmol.be
aaa

Het afhalen van de pakketten gebeurt volgens afspraak, in overleg met U.
aaa

Als U zorgt voor de sfeer in huis, zorgen wij voor het lekkere eten!

Weet dat U in deze bizarre tijden, iemand extra blij maakt met een geschenk.
Onze geschenkbonnen, of geschenkpakketten worden steeds feestelijk verpakt.
Geschenkbon voor een bedrag naar keuze
Ontbijtbon
aaa

Geschenkpakket Brons - 40 euro
Fles Bubbels “Dépreville” + geschenkbon van 25 euro
aaa

Geschenkpakket Zilver - 50 euro
Fles witte en rode wijn + geschenkbon van 30 euro
aaa

Geschenkpakket Goud - 80 euro
Fles Champagne “Hostomme - Blanc de Blancs” + geschenkbon van 40 euro
aaa

Geschenkpakket Diamant - 90 euro
Fles Bubbels “Dépreville”, fles witte en rode wijn + geschenkbon van 55 euro
aaa
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