feestfolder
2018-2019

APERITIEF

HOOFDGERECHTEN

01 - Assortiment borrelglaasjes (5 x 2 st) 				
02 - Assortiment huisbereide bladerdeeghapjes (20 stuks)

€ 23,00/st
€ 18,00/ass

03 - Artisanale kaaskroketjes ( per 12 stuks) 			
04 - Artisanale garnaalkroketjes (per 12 stuks) 			
05 - Luxe aperitiefplank (vanaf 4 pers) 				

€ 7,20/ass
€ 10,50/ass
€ 10,50/pers

mini- videe kip / mini- videe kaas / mini- videe tomaat /
mini- videe vis / mini- worstenbroodje / mini- pizza

vleesjes, kaasjes, tapas en garnituur gedresseerd op houten plank

SOEPEN
06 - Tomatenroomsoep 						€ 5,00/l
07 - Bospaddenstoelensoep 					
€ 5,00/l
08 - Aspergeroomsoep 						€ 5,00/l
09 - Romige witloofsoep 						
€ 5,00/l
10 - Kreeftenbisque 							€ 11,00/l
VOORGERECHTEN
11 - Carpaccio van Belgisch wit-blauw met Parmezaanse
kaas en rucola 							
€ 12,50/pers
12 - Vitello tonato met kappertjes en zongedr. tomaten
€ 12,50/pers
13 - Artisanale kaaskroketten 					
€ 1,90/st
14 - Artisanale garnaalkroketten 					
€ 4,00/st
15 – Sint-Jacobsschelp 						€ 10,50/pers
16 – Scampipannetje (6st) in zachte currysaus met appel
€ 10,50/pers
17– Tongrolletjes (3st) in mousselinesaus 				
€ 10,90/pers
18 – Videetje van Mechelse koekoek en kalfszwezeriken
€ 12,00/pers

De meeste warme voorgerechten worden verpakt in porseleinen
schoteltjes of in aluminiumschaaltje voor
gebruik in oven en microgolfoven.
Gelieve de porseleinen schoteltjes na gebruik binnen de
4 dagen terug binnen te brengen.
15 à 20 min op 175°C, afdekken met aluminiumfolie

*om organisatorische redenen worden het aantal verschillende
hoofdgerechten per bestelling beperkt
*Alle hoofdgerechten zijn inclusief kroketten,
aardappelgratin of aardappelpuree
19 - Gevulde kalkoenrollade met champignonsaus en
groentegarnituurtje 						
20 - Kalkoentournedos met Dijonsaus en groentegarnituurtje
21 - Parelhoenfilet met fruitige peperroomsaus, appeltje
met veenbessen en peertje 					
22 - Fazant met Fine Champagnesaus, appeltje met
veenbessen en peertje 					
23 - Feestelijke hertenragoût, appeltje met veenbessen en
peertje 								
24 - Hertenkalfsnootjes met wildsaus, appeltje met
veenbessen en peertje 					
25 - Gemarineerd varkenshaasje ‘Grand Veneur’en
groentegarnituurtje 						
26 - Varkenshaasje peperroomsaus en groentegarnituurtje
27 - Scampi (8 st) van het huis 					
28 - Vispannetje met tongrol, zalmfilet en kabeljauw 		
29 - Zalmfilet met zachte mosterdsaus 				
30 - Tongrolletjes (4st) in mousselinesaus 				

€ 17,20/pers
€ 16,50/pers
€ 18,50/pers
€ 18,50/pers
€ 18,50/pers
€ 23,50/pers
€ 17,50/pers
€ 16,90/pers
€ 16,50/pers
€ 17,75/pers
€ 18,50/pers
€ 16,90/pers

Deze gerechten worden verpakt in aluminium schaaltjes,
bruikbaar voor oven en microgolfoven.
Gelieve het deksel niet in oven te plaatsen.
+/- 45 min op 175°C , afdekken met aluminiumfolie
Deze gerechten worden verpakt in porseleinen schaaltjes.
Gelieve de porseleinen schoteltjes na gebruik binnen
de 4 dagen binnen te brengen.
+/- 35 min op 175°C, afdekken met aluminiumfolie

BUFFETTEN

MENU’S
31 - FEESTMENU 1 € 33,50/pers
Romige witloofsoep
Scampipannetje met zachte currysaus en appel
Gevulde kalkoenrollade met champignonsaus
en groentegarnituurtje
Kroketten
Duo van chocomousse

38 – KOUD BUFFET LIERSE POORT (vanaf 4 personen) € 29,50/pers
Tomaat grijze garnaal|Perzik met tonijn|Parmaham met meloen|
Gebraden rosbief|Varkensgebraad|
Hespenrolletjes met asperges|Gerookte forel|Gerookte zalm|
Gebraden kippenboutjes|Gevulde eieren|
Aardappelsla|Pastasalade|Frisse groentemix|Quinoasalade|
cocktailsaus|tartaarsaus |yoghurtdressing

32 - FEESTMENU 2 € 45,90/pers
Tongrolletjes met garnaaltjes en mousselinesaus
Bospaddenstoelensoep
Hertenkalfsnootjes met wildsaus
Appeltje met veenbessen en peertje
Kroketten
Verrassing van de chef

39 - KOUD BUFFET LUXE (vanaf 6 personen) € 39,90/pers
Tomaat grijze garnaal|Perzik met tonijn|Parmaham met meloen|
Zalm ‘Belle vue’|Gerookte heilbot|
Gerookte zalm|Gerookte forel|Gebraden rosbief|Gamba’s|
Hespenrolletjes met asperges|Halve kreeft|
Vismousse|Gevulde eieren|Aardappelsla|Pastasalade|
Frisse groentemix|Quinoasalade|
cocktailsaus|tartaarsaus|yoghurtdressing

Bij de menu’s zijn geen wijzigingen mogelijk.
De menu’s kunnen besteld worden vanaf 2 personen per menu.

AARDAPPELGERECHTEN EN GROENTEN
33 - Verse kroketten (per 10) 					
€ 3,00
34 - Puree 								€ 2,50/pers
35 - Aardappelgratin 						€ 3,50/pers
36 - Groentegarnituur Extra 					
€ 7,50/pers
gemengde wintergroentjes, gekaramelliseerd witloof,
ovengebakken honingtomaatjes

37 - Wildgarnituur extra 						

appeltje met veenbessen, peertje in rode wijn, gekaramelliseerd
witloof, boontjes met spek

€ 8,50/pers

40 - ITALIAANS BUFFET (vanaf 6 personen) € 30,50/pers
Rundscarpaccio met rucola en parmezaan|Vitello tonato met
kappertjes en zongedroogde tomaten|
Carpaccio van tomaten met grijze garnalen|
Parmaham met meloen|Buffelmozzarella met
tomaatjes en basilicum|Italiaanse charcuterie met olijven|
Aardappelsla|Pastasalade|Frisse
groentemix|Quinoasalade|cocktailsaus|tartaarsaus|
yoghurtdressing
41 - KOUD-WARMBUFFET (vanaf 6 personen) € 35,90/pers
Tomaat grijze garnaal|Hespenrolletjes met asperges|Gerookte zalm|
Gerookte heilbot |Gebraden rosbief|
Varkensgebraad|Gebraden kippenboutjes|Gevulde eieren|
Aardappelsla|Pastasalade|Frisse
groentemix|Quinoasalade|cocktailsaus|tartaarsaus|yoghurtdressing
+ Tongrolletjes mousselinesaus met puree
+/- Varkenshaasje peperroomsaus met gebakken aardappeltjes

KOUDE GROENTEN
42 - SALADBAR CLASSIC (vanaf 4 personen) € 6,50/pers
gemengde sla|tomatenschijfjes|gesneden komkommer|geraspte
worteltjes|aardappelsalade|pastasalade
43 –SALADBAR NEW STYLE (vanaf 4 personen) € 7,50/pers
Frisse groentemix|aardappelsalade|quinoasalade|pastasalade
44 - KOUDE SAUZEN € 2,90/pers

KAASSCHOTELS (vanaf 4 pers)
51 - ALS HOOFDGERECHT € 14,90/pers
assortiment van Belgische en Franse kazen,
gedresseerd op schotel met vers fruit en noten (ca. 250 g/pers)
52 - ALS DESSERT € 10,00/pers
assortiment van Belgische en Franse kazen
gedresseerd op schotel met vers fruit en noten (ca. 150 g/pers)

cocktailsaus|tartaarsaus|looksaus|barbecuesaus
GEZELLIGHEIDSSCHOTELS (vanaf 4 personen)
45 - FONDUE
rund|varken|kip|chipolata|fondueballetjes
€ 12,50/pers

CHARCUTERIESCHOTELS (vanaf 6 pers)
53 - Assortiment van onze fijnste charcuterie en salades
gedresseerd op schotel € 9,90/pers

46 - LUXE FONDUE
filet pur|varkenshaasje|kalkoen|kalf|fondueballetjes
€ 19,50/pers
47 - KINDERFONDUE (vanaf 2 pers)
fondueballetjes|chipolata|kippenblokjes
€ 5,00/pers
48 - GOURMET
steak|cordon bleu|chipolata|hamburgertje|saté,
varkensmignonette|kalkoenlapje
€ 13,50/pers
49 - KINDERGOURMET € 6,00/pers (vanaf 2 pers)
chipolata|cordon bleu|hamburgertje|kipschnitzel
€ 6,00/pers
50 - WILDGOURMET € 20,00/pers
hert|haas|eend|parelhoen|fazant|gemarineerd varkenshaasje
+ 2 warme sauzen (wildsaus en fruitige peperroomsaus)
€ 20,00/pers

DESSERTS
54 - Chocolademousse € 3,20/pers
55 - Tiramisu € 4,50/pers
56 - Duo Van Chocomousse € 7,50/pers
57 - Trio dessertglaasjes (mango, chocolade, framboos) € 8,00/pers
58 - Verrassing van de Chef € 9,90/pers

Wanneer bestellen?
DINSDAG 18 december 2018
ZONDAG 23 december 2018

Laatste dag om te bestellen voor 24 december 2018
Laatste dag om te bestellen voor 31 december 2018

OPENINGSUREN TIJDENS DE EINDEJAARSPERIODE
Zaterdag 22 dec 2018 		
Zondag 23 dec 2018 		
Maandag 24 dec 2018
Dinsdag 25 december 2018
Woensdag 26 dec 2018 		
Donderdag 27 dec 2018 		
Vrijdag 28 december 2018
Zaterdag 29 december 2018
Zondag 30 december 2018
Maandag 31 december 2018
Dinsdag 1 januari 2019 		
Woensdag 2 januari 2019 		

8:00-15:00
8:00-12:00
10:00- 15:00 ALLEEN AFHALEN VAN BESTELLINGEN - GEEN WINKELVERKOOP
gesloten
9:00-18:00
8:00-12:00
8:00-18:00
8:00-15:00
8:00-12:00
10:00- 15:00 ALLEEN AFHALEN VAN BESTELLINGEN - GEEN WINKELVERKOOP
Gesloten
9:00-18:00
Hoe bestellen?
1. Gemakkelijk, veilig en snel:

Online bestellen via onze nieuwe webshop op www.liersepoort.be,
u ontvangt een bevestiging via mail.
Gelieve deze mee te brengen bij afhaling, uw afhaalnummer staat erop.
Als er vragen zijn, kan u ook altijd een mailtje sturen naar info@liersepoort.be
2. Als u minder vertrouwd bent met het plaatsen van online-bestellingen:
In de winkel bij de winkelverantwoordelijke, u ontvangt een afhaalnummer en een
afhaaluur.

Liersesteenweg 278 | 2800 Mechelen | 015 33 72 09 | www.liersepoort.be | info@liersepoort.be

