Stel zelf je menu samen!
•

Apero
Zakouski’s assortiment per 15st
Hamburger brioches per 6st
Italiaanse toastjes per 7st
Spek toastjes per 7st
Pizza toastjes per 7st
Voorgegaarde mini kippeboutjes per 10st
Mini croque apero (½ zalm, ½ ham) per 18st
Mini worstenbroodjes per 12st
Mini ham & kaasrolletjes per 8st
6 mini kaas- en 6 mini garnaalkroketjes

Menu 1
€14,87/schaaltje
€10,39/schaaltje
€6,65/schaaltje
€6,65/schaaltje
€6,65/schaaltje
€5,70/schaaltje
€12,54/schaaltje
€8,65/schaaltje
€5,10/schaaltje
€29,45/kg

•

Soep
Agnes Sorel roomsoep + broodje

•

Voorgerecht
Zalm en roodbaarsfilet in een kruidensausje
met truffel

•

Hoofdgerecht
Kerstvarkenshaasje in kaas-mosterd sausje,
drie soorten warme groentjes en kroketten

€4/L

•

Dessert
Dessertbord met taartjes, mousses en fruit

Agnes Sorel roomsoep
•

•

•

Voorgerecht
Zalm- en roodbaarsfilet in een kruidensausje met truffel
Sint-Jacobsschelp
Verse grote garnaalkroket
Verse grote kaaskroket

€12,90/pers
€8,90/st
€2,95/st
€1,50/st

Hoofdgerecht
Ardens gebraad in saus
Varkenshaasje in champignonroomsaus
Kalkoenfilet in oesterzwammensaus
Kalkoenbilletjes in oesterzwammensaus
Parelhoenfilet in oesterzwammensaus
Bourgondisch gebraad in saus
Kerstvarkenshaasje in kaas-mosterd sausje

€7,60/pers
€9,45/pers
€8,20/pers
€8,20/pers
€10,60/pers
€8,30/pers
€10,45/pers

Bijgerecht
Warm groentenassortiment (5 soorten)
Koud groentenassortiment
Aardappelkroketten per 20st
Aardappelkroketten per 10st
Aardappelpuree
Aardappelgratin
Verse frietjes

•

€40,00/pers

€5,95/pers
€4,95/pers
€5,95/schaaltje
€3,00/schaaltje
€7,45/kg
€11,95/kg
€2,55/kg

Dessert
Dessertglaasjes assortiment 5 soorten
Dessertbord met taartjes, mousses en fruit

Menu 2

€22,00/pers

•

Voorgerecht
Sint-Jacobsschelp

•

Hoofdgerecht
Kalkoenfilet in champignonsaus met drie
soorten warme groentjes en kroketjes

Kindermenu: Kippenfilet in
champignonroomsaus met
aardappelpuree en appelmoes
€5,00/pers.

€8,50/pers
€10,80/pers

Hoe bestellen?
•

IN DE WINKEL:
Geef uw keuze door in de winkel.
U kan bestellen tot zaterdag 18 december (18u).
U ontvangt een bestelbon.

•

•

VIA MAIL:
Mail uw keuze naar bestel@vandeputtezonnebeke.be.
Geef uw naam en afhaaldatum door.
U kan bestellen tot zondag 19 december (23u59).
U ontvangt een bevestigingsmail.
Zonder bevestigingsmail is de bestelling niet geldig.
Bestel tijdig, daar onze winkel door de drukte mogelijks de
bestellingen vroeger moet afsluiten.

Ieperstraat 14 - 8980 Zonnebeke
www.vandeputtezonnebeke.be

KERST BIJ
E
VANDEPUTT

VRAGEN? CONTACTEER ONS!

Hoe afhalen?
Haal uw bestellingen af op vrijdag 24 december (tussen 13-17u)
of zaterdag 25 december (tussen 10-12u).

Neem uw bestelbon of bestelmail afgedrukt mee.
Afhaling verloopt coronaproof.
Alle gerechten dienen te worden afgehaald.
•

BETALING:
Er is een waarborg op de schotels en leeggoed.
Dit is contant/cash te betalen. Bij ongeschonden en propere
teruggave betalen wij u dit contant terug.
De betaling van de bestellingen bij afhaal kan met Bancontact
en cash.

Ook verkrijgbaar: originele geschenken en cadeaubonnen!

Ieperstraat 14 - 8980 Zonnebeke
051 77 72 06 - BE 0419 920 522

www.vandeputtezonnebeke.be

Mail uw bestelling naar bestel@vandeputtezonnebeke.be of geef uw keuze
door in de winkel. Bestellen mogelijk tot zondag 19 december (23u59).

Tapasplank Vandeputte
met kaasstengels

€24,90/pers

Verkrijgbaar vanaf 4 personen.

Inclusief broodjes

Assortiment van 3 vullingen
(Manchego, pasteimousse met
porto, pestokaas), Italiaanse
en Spaanse vleeswaren,
kaasbrochettes met verschillende
smaken en kleuren, gerookte
en gebakken vissoorten,
koningsgarnalen, …

Elke dag
feest.
Pizza party
Gourmet

€12,70/pers

Vleesgourmet
•
Gourmet gevarieerd (13 soorten)

All-in supplement: koud
groentenassortiment, sausjes
(cocktail en tartaar) en frietjes
€8,95/pers.

Fondue

U heeft geen tafel
pizza oven? Huur er
eentje voor slechts
€20 (max 8 pers). We
hebben een beperkt
aantal toestellen ter
beschikking.

Voorzien van 5 kleine pizza
bodems en een ruime keuze
aan garnituren (kazen, sausjes,
vleeswaren, vis, groenten,
kruiden). Voor een perfecte
bereiding raden wij onze tafel
pizza oven aan.

Hamburger festival

€16,90/pers

Verschillende hamburgers om op een grillplaat te
bakken met gepaste broodjes, sausjes en groenten.

All-in supplement: koud
groentenassortiment, sausjes
(cocktail en tartaar) en frietjes
€8,95/pers.

Teppanyaki

Ieder stelt zelf zijn eigen pizza
samen naar voorkeur en smaak.

€9,90/pers

Vleesfondue
•
Fondue gevarieerd (8 soorten)

€17,90/pers

•
•
•
•
•

Amerikaanse burger
Kruidenboterburger
Boerenkipburger
Kipburger
Steak-entrecote burger

U heeft geen grill?
Huur er eentje voor
slechts €12.

€21,90/pers

Inclusief koud groentenassortiment
Vis
•
Sendai zalmspiesje, Japanese flower, tongfilet, Shikoku
gamba, Hokkaido coquille
Vlees
•
Yamato varkenshaasje, Tokio ribeye, Takoyaki worstje,
Kushiyaki kiphaasje, Fukui lamsfilet, Baby maïskolf
mignonette

Dessert

Op zoek naar een heerlijke afsluiter van
uw menu? Bestel één van onze desserts!

Rijst en pasta
•
Noedels, rijstgerecht, Japanse mie
Sausjes
•
Ketjap Manis, zoetzuur, pikant

Dessertglaasjes assortiment

€8,50/pers

Speculoosmousse, panna cotta, duodessert, tiramisu en chocolademousse
(5 glaasjes per persoon) 
De gerechtjes van de schotel kunnen variëren naargelang het seizoen.

Dessertbord
€10,80/pers

Met taartjes, mousses en fruit 

Alle schotels, menu's en desserts zijn verkrijgbaar vanaf 2 personen. met
uitzondering van de Tapasplank Vandeputte met kaasstengels, deze is vanaf 4 personen.

