Take away menukaart
Apéro-dining boxen voor 2 personen
Apérobox 1 (vis)
✓
✓
✓
✓
✓
✓

€ 59,00

Stokbrood met 3 dips en kruidenboter
Zalmtartaar
Coquilles st. Jacques
Gambas met knoflookroomsaus
Papillotje `Goede Buren` met aardappelgratin en appelsaus
Dessert

Apérobox 2 (vis) met fles wijn naar keuze

€ 75,00

Geef onder opmerkingen je keuze aan voor één van onze heerlijke Spaanse huiswijnen:
✓
Rood: Tempranillo-Syraz, een stevige mooie dieprode huiswijn met een mooie afdronk
✓
Rosé: Granache: een fruitige, niet al te droge rosé, zacht van smaak en dieproze van kleur
✓
Wit: Chardonnay, een droge witte wijn met een mooie zachte afdronk.

Apérobox 3 (vlees)
✓
✓
✓
✓
✓
✓

€ 59,00

Stokbrood met 3 dips en kruidenboter
Carpaccio bonbon
Ganzenpaté met cranberry compote
Filodeeg met kip
Eend “Goede Buren” met sinasappelsaus en aardappelgratin
Dessert

Apérobox 4 (vlees) met fles wijn naar keuze

€ 75,00

Geef onder opmerkingen je keuze aan voor één van onze heerlijke Spaanse huiswijnen:
✓
Rood: Tempranillo-Syraz, een stevige mooie dieprode huiswijn met een mooie afdronk
✓
Rosé: Granache: een fruitige, niet al te droge rosé, zacht van smaak en dieproze van kleur
✓
Wit: Chardonnay, een droge witte wijn met een mooie zachte afdronk.
Apérobox 5 (mix)
✓
Stokbrood met 3 dips en kruidenboter
✓
Spring roll met pulled chicken en chilisaus
✓
Carpaccio bonbon
✓
Gamba's met knoflookroomsaus
✓
Eend Goede Buren met aardappelgratin
✓
Prédessert
✓
Dessert

€ 59,00

Apérobox 6 (mix) met fles wijn naar keuze

€ 75,00

Geef onder opmerkingen je keuze aan voor één van onze heerlijke Spaanse huiswijnen:
✓
Rood: Tempranillo-Syraz, een stevige mooie dieprode huiswijn met een mooie afdronk
✓
Rosé: Granache: een fruitige, niet al te droge rosé, zacht van smaak en dieproze van kleur
✓
Wit: Chardonnay, een droge witte wijn met een mooie zachte afdronk.
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