Foodbar Table
U krijgt volgende 5 gerechten om te delen. Te bestellen vanaf 2 personen.
25 euro per persoon
a TIP vervolledig uw Foodbar Table met één van onze side plates.
Tomaat / Garnaal / Kwartelei
Veggie Ceasar Salad / Halloumi
Waterzooi van Noorse Zalm / Pastinaak & Knolselder
Entrecôte / jonge Wortel & Pastinaak / Jus van Reypena er Kaas
Pasta / Scampi / Tomaat / Spinazie / Mascarpone

Side Plates
Vervolledig uw Foodbar Table of uw menu met één van volgende side plates
Kruidenpuree - 3 euro per portie
Aardappelkroketten (5 stuks) - 2 euro per portie
Warme Gro enten - 3,5 euro per portie

Menu
Bestel volgend menu en geniet van 3 heerlijke gerechten
(opgelet, enkel verkrijgbaar om zelf op te warmen)
Veggie Ceasar Salad / Halloumi
aaa
Waterzooi van Noorse Zalm / Pastinaak & Knolselder
of
Entrecôte / jonge Wortel & Pastinaak / Jus van Reypena er Kaas
aaa
Appelgebak / Vanillesaus
33 euro per persoon

Dessert
Appelgebak / Vanillesaus - 7,5 euro
Zaterdag 16, zondag 17 januari - Zaterdag 23, zondag 24 januari
Bestellingen voor 14u doorgeven (behoudens volzet / voorraad uitgeput)
TEL 014 70 90 89
dave@foodbarmol.be (enkel na geldig na ontvangen van bevestiging)

Ontbijt
Op zaterdag en zondag kan u genieten van ons heerlijk "verwenontbijt".
Een uitgebreid ontbijt, waar u zeker ook ‘s middags kan van genieten.
Alles wordt zoals steeds vers gebakken door het team van bakkerij Van De Vorst
ccc
Granola / Yoghurt / Blauwe Bessen
Ro ereitje met Spek
Croissant, Koffieko ekje, Sandwich, Pisolet, Apostelbrood
Kaas / Brie / Ham / Gerookte Ham
Preparé / Kipcurry / gerookte Zalm
Confituur / Choco / Boter
Rijsttaartje
ccc
16,50 euro per persoon
(ook verkrijgbaar in een vegetarische variant, geen meerprijs)
(ook verkrijgbaar in een gluten- en/of lactosevrije variant,
supplement 2 euro)
ccc
Optie:
Fles Bubbels “Marquis de Sallanges” - 9,95 euro per fles
Fles Champagne “Saint Germain De Crayes” - Blanc de Blancs
35 euro per fles

Geschenkbonnen / Tableware
Tijdens de lockdown kan u op afspraak steeds terecht
voor de aankoop van een geschenkbon.
Wij verpakken hem met zorg.

Zaterdag 16, zondag 17 januari - Zaterdag 23, zondag 24 januari
Bestellingen voor 14u doorgeven (behoudens volzet / voorraad uitgeput)
TEL 014 70 90 89
dave@foodbarmol.be (enkel na geldig na ontvangen van bevestiging)

