Winterlust

Elke donderdag-vrijdag-zaterdag (21-12 tot 6-2)
👉🏻 Bestelling 1 dag van te voren doorbellen voor 20.00 uur.
👉🏻 Afhalen tussen 16.30 uur en 18.30 uur.
👉🏻 Warm je gerecht op in de oven of magnetron.
👉🏻 Betaling gaarne contant.
Maaltijdsoepen 1 liter, 2-3 porties (geserveerd met brood en boter)
*Erwtensoep (vegan) (rookworst + €2.-)
*Vissoep
*Rode linzen paprika soep (vegan)

€ 9.50
€ 9.50
€ 7.50

Hoofdgerechten
*Falafel, sushi-rijst, fetakaas, tomatensaus, groentes
*Hele gebraden kip met rijst en groentes (voor 2 personen)
*Grote Gamba paella

€ 8.50
€ 17.00
€ 9.50

Desserts
*Red velvet cake
*Carrot cake (vegan)
*Schrobbeler parfait

€ 4.00
€ 4.50
€ 4.00

3-gangen menu voor 2 personen met fles wijn. Totaal € 39,50 (alle combinaties mogelijk).

Zomerlust shop en to go: (geopend tijdens afhaaltijden en in het weekend)
Stel je eigen borrelplankje samen in onze shop. Ook voor bierpakketten en
onze “verwentas”.
Daghap €9.50
Donderdag 21 januari
Duo van varkenshaas en buikspek of Trio van sliptong/gamba en zalm met boerenkoolstamppot
Vrijdag 22 januari
Zacht gegaarde runder sucade of Skrei (kabeljauw) met zuurkool stamppot
Zaterdag 23 januari
Pokébowl met sesam tonijn, wakamé, avocado en sushi-rijst of Vlaamsche stoof met rijst en groentes
Donderdag 28 januari
“Mac & Cheese” met ham ovenschotel of Heilbot met kappertjes jus met salade en brood
Vrijdag 29 januari
Zalm met ravigotte saus of Mix-grill met puree en groentes
Zaterdag 30 januari
Zeebaars met saffraansaus of Hele gebraden kip (halve p.p.) met aardappels en groentes
Donderdag 4 februari
Bouillabaisse van schaal en schelpdieren of Varkensmedaillons omwikkeld met spek, bosui jus en stamppot
Vrijdag 5 februari
Gamba a olio of Saltimbocca van varkensfilet, parmaham, verse salie en linguine pasta
Zaterdag 6 februari
Tonijn steak of Diamanthaas (biefstuk) met bierjus, aardappels en groentes

PASEN: Zondag en maandag 4-5 april serveren we een uitgebreid paasontbijt van 09.00-12.00. Uiteraard met eitjes
zoeken in onze tuin en veel lekkers. All-in prijzen vanaf 12 jaar €16.50, tussen 4-11 jaar €10.- Reserveer tijdig want
we verwachten niet veel plaats te hebben i.v.m. de eventuele maatregelen. Reserveer via info@cafezomerlust.nl

