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APERITIEF

01 - Assortiment borrelglaasjes (3 x 3 st)     € 21,60/ass
02 - Asortiment borrelglaasjes (4 x 4 st)    € 36,80/ass
03 - Assortiment huisbereide bladerdeeghapjes (20 stuks)  € 18,00/ass
       mini- videe kip / mini- videe kaas / mini- videe tomaat / 
        mini- videe vis / mini- worstenbroodje / mini- pizza
        Ook verkrijgbaar per 10 stuks van dezelfde soort (€ 9,00/doos)
04 - Luxe aperitiefplank (vanaf 6 pers)     € 10,50/pers
        Een luxueus assortiment aan koude tapas gekozen door onze chef 
05 - Tapasschotel (voor 4 pers tot 6 pers)    € 21,50/st
       Olijven, zongedroogde tomaten, ansjovis, chorizo, kaasblokjes, 
        aperosalami, fijne gedroogde ham

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 - Terrine van ganzenlever met vijgenkonfijt    € 19,00/pers
13 - Vitello tonato met kappertjes en zongedr. tomaten  € 12,50/pers

14 - Artisanale kaaskroketten      € 1,90/st
15 - Artisanale garnaalkroketten      € 4,00/st
16 - Sint-Jacobsschelp       € 10,50/pers

17 - Scampipannetje (6st) in zachte currysaus met appel  € 10,50/pers
18 - Tongrolletjes (3st) in mousselinesaus     € 10,90/pers
19 - Videetje van Mechelse koekoek en kalfszwezeriken  € 12,50/pers



HOOFDGERECHTEN

*om organisatorische redenen worden het aantal verschillende 
hoofdgerechten per bestelling beperkt

*Alle hoofdgerechten zijn inclusief kroketten, 
aardappelgratin of aardappelpuree

20 - Gevulde kalkoenrollade met champignonsaus en 
       groentjes        € 17,50/pers
21 - Everzwijnfilet met Grand Veneursaus, appeltje met 
       veenvessen en peertje      € 19,50/pers
22 - Parelhoenfilet met peperbessensaus, appeltje met 
       veenbessen en peertje      € 20,50/pers 
23 - Fazant met Fine Champagnesaus, appeltje met 
        veenbessen en peertje      € 21,00/pers
24 - Feestelijke wildragoût, appeltje met veenbessen en 
       peertje         € 18,50/pers
25 - Hertenkalfsnootjes met wildsaus, appeltje met 
       veenbessen en peertje      € 23,50/pers
26 - Varkenshaasje peperroomsaus en groentegarnituurtje  € 16,90/pers

27 - Scampi (8 st) van het huis      € 16,90/pers
28 - Vispannetje met tongrol, zalmfilet en kabeljauw   € 19,00/pers
29 - Kabeljauwhaasje met prei en Hollandaisesaus   € 17,50/pers
30 - Tongrolletjes (4st) in mousselinesaus     € 16,90/pers

STOVERIJEN (VANAF KG)

31 - Vol-au-vent        € 17,90/kg
32 - Kalkoenstoofpotje       € 19,50/kg
33 - Kalfsfricassee        € 29,10/kg
34 - Lamsstoofpotje        € 27,30/kg
35 - Wildragoût        € 29,90/kg
36 - Visserspotje        € 32,20/kg



MENU’S (VANAF KG)’’

37 - FEESTMENU 1     € 35,50/pers
Scampipannetje met zachte currysaus en appel

Tomatensoep
Parelhoenfilet met peperbessensaus
Appeltje met veenbessen en peertje

Kroketten
Duo van bavarois

38 - FEESTMENU 2     € 45,90/pers
Tongrolletjes met garnaaltjes en mousselinesaus

Romige witloofsoep
Hertenkalfsnootjes met wildsaus

Appeltje met veenbessen en peertje
Kroketten

Fantasie van chocolade en aardbei

Bij de menu’s zijn geen wijzigingen mogelijk.
De menu’s kunnen besteld worden vanaf 4 personen per menu.

AARDAPPELGERECHTEN EN GROENTEN

39 - Verse kroketten (per 10)      € 3,00
40 - Puree         € 2,50/pers
41 - Aardappelgratin       € 4,00/pers
42 - Groentegarnituur Extra      € 7,50/pers
       gemengde wintergroentjes, gekaramelliseerd witloof, tomaat
43 - Wildgarnituur extra       € 8,50/pers
         appeltje met veenbessen, peertje in rode wijn, gekarameliseerd 
         witloof, boontjes met spek



BUFFETTEN ’(VANAF 6 PERS)’’

44 – KOUD BUFFET LIERSE POORT               € 31,50/pers
Tomaat grijze garnaal|Perzik met tonijn|Parmaham met meloen| 

Gebraden rosbief|Varkensgebraad| 
Hespenrolletjes met seldersalade|Gerookte forel|Gerookte zalm|

Gebraden kippenboutjes|Gevulde eieren|Glaassje vismousse
Aardappelsla|Pastasalade|Frisse groentenmix|

sausjes en broodjes

45 - KOUD BUFFET LUXE                € 39,95/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 seldersalade|Halve kreeft|
Glaasje vismousse|Gevulde eieren|Aardappelsla|Pastasalade|

Frisse groentemix|sausjes en broodjes

46 - ITALIAANS BUFFET     (vanaf 6 personen) € 33,00/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|sausjes en broodjes

47 - KOUD-WARMBUFFET     (vanaf 6 personen) € 36,90/pers
Tomaat grijze garnaal|Hespenrolletjes met asperges|Gerookte zalm|

Gerookte heilbot |Gebraden rosbief|
Varkensgebraad|Gebraden kippenboutjes|Gevulde eieren|

Aardappelsla|Pastasalade|Frisse
groentemix|sausjes en broodjes

+ Tongrolletjes mousselinesaus met puree en
Varkenshaasje peperroomsaus met gebakken aardappeltjes



KOUDE GROENTEN

48 - SALADBAR CLASSIC    (vanaf 4 pers) € 6,50/pers
gemengde sla|tomatenschijfjes|gesneden komkommer|geraspte 

worteltjes|aardappelsalade|pastasalade
49 - KOUDE SAUZEN € 2,90/pers

cocktailsaus|tartaarsaus|looksaus|barbecuesaus

GEZELLIGHEIDSSCHOTELS (vanaf 4 pers)

50 - FONDUE     € 12,50/pers
rund|varken|kip|chipolata|fondueballetjes

51 - LUXE FONDUE     € 19,50/pers
filet pur|varkenshaasje|kalkoen|kalf|fondueballetjes

52 - GOURMET     € 13,50/pers
steak|cordon bleu|chipolata|hamburgertje|saté,

varkensmignonette|kalkoenlapje

53 - WILDGOURMET     € 22,00/pers    
hert|haas|eend|parelhoen|fazant|everzwijn

+ 2 warme sauzen (wildsaus en fruitige peperroomsaus)

54 - Fondueballetjes spek      €14,90/kg
55 - Fondueballetjes gepaneerd     €14,50/kg
56 - Gourmetburgetje      €13,50/kg
57 - Mini chipolata       €15,30/kg



KAASSCHOTELS ’(VANAF 4 PERS)

58 - ALS HOOFDGERECHT     € 15,90/pers
assortiment van Belgische en Franse kazen,

gedresseerd op schotel met vers fruit en noten

59 - ALS DESSERT     € 11,50/pers
assortiment van Belgische en Franse kazen

gedresseerd op schotel met vers fruit en noten

CHARCUTERIESCHOTELS (VANAF 6 PERS)

60 - Assortiment van onze fijnste charcuterie en salades 
gedresseerd op schotel € 10,50/pers

DESSERTS

61 - Chocolademousse € 3,20/pers

62 - Tiramisu € 4,50/pers

63 -  Trio dessertglaasjes (mango, chocolade, framboos) € 8,00/pers

64 - Duo van Bavarois € 7,50/pers

65 - Verrassing van chocolade en aardbei € 8,50/pers



WANNEER BESTELLEN ?’

Gelieve tijdig te bestellen, laattijdige bestellingen kunnen om organisatorische redenen 
niet meer worden aangenomen.

Voor Kerst bestellen vóór 19 december 2019
Voor oudjaar en nieuwjaar bestellen vóór 26 december 2019

OPENINGSUREN TIJDENS DE EINDEJAARSPERIODE

Tijdens de kerstvakantie zijn we alle dagen open, ook de maandagen 
en donderdag 2de kerstdag.

Kerstdag en nieuwjaarsdag: Alleen afhalen, mits aanvraag.
Donderdag 2 januari: gesloten

Voor meer info: www.liersepoort.be

HOE BESTELLEN ?’

• Via webshop: www.liersepoort.be/bestel-online

• Via mail: info@liersepoort.be, u bestelling is pas geldig na bevestiging en 
u krijgt een bestelnummer

• In de winkel: u krijgt een bestelnummer

• We nemen geen telefonische bestellingen aan voor de feestdagen 

HET GANSE TEAM VAN DE LIERSE POORT WENST U’ UW FAMILIE EN VRIENDEN
 ALVAST EEN SMAKELIJK JAAREINDE EN EEN FANTASTISCH BEGIN VAN HET NIEUWE JAAR’

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


