GENIET VAN ONZE
LEKKERE KEUKEN BIJ
U THUIS

Bestellen : 014/43 55 30
Alle dagen (uitgezonderd maandag)
Telefonisch bestellen voor 17u
Afhalen tussen 16u-18u30
Website : www.rekruut.be

Soepen
1 liter tomatenroomsoep met balletjes

5,50

1 liter dagsoep

5,50

Incl brood

Voorgerechten
Rundscarpaccio “ classic style”

14.50

Krokante beuling & huisgerookte
paling op een crème van kweepeer

15.50

(200°C x 7 min.)

Wildpaté met een herfst slaatje,
uien compotte & notentoast

15.50

Salades
Italiaans slaatje met buratta , ham & pesto

14.50

Salade met huisgerookte zalm & scampi’s (6stk)

16.50

Salade met grijze garnaaltjes , tonijn & ansjovis

16.50

Incl brood

Kindergerechten
Balletjes in tomatensaus met puree

6.50

Videéke met puree

6.50

Vis
Scampi’s lookboter / yambalaya

16.50

6stk met sla & geb aard of puree

Oosters visbordje met fijne groentjes
en gebakken aardappelen

18.50

(coquile/scampi/tongrolletje/zalm)

Gebakken zalmfilet met béarnaise en groentenpuree 16.50

Vlees
Wildstoverij van hert met knolselder en
butternut uit de oven, puree of gebakken aardappelen

22.50

Varkenshaasje / kipfilet

16.50

Warme groeten / champignon-of pepersaus/ geb aard. of puree

Rijkelijke kipvidée met een slaatje
geb aard. of puree

13.50

Pasta
Lasagne of spaghetti bolognaise

7.50 / 6.50

Vegetarische lasagne

10.50

Linguini yambalaya met fijne groentjes
en scampi’s (6stk)

16.50

Linguini kokoscurry, fijne groentjes en kip

14.50

Desserten
herfstcreatie met praliné/chocolade/mandarijn

6.50

cheesecake

6.50

tiramissu

6.50

moeulleux

6.50

(oven: 250gr x 8 min.)

H E E R L I J K O N T B I J T E N O P Z O N DAG
Dag voordien bestellen / zondag af te halen tussen 9u-10u

kidsbox

10.00

klassiek ontbijt

17.50

vers fruistsap
kaas / lekkere vleeswaren & smeersalades
spek & eitjes / yoghurt met fruit
boter / choco/ confituur
verse pistolekes & mini koffiekoekje
pancake en muffin

royal ontbijt

22.50

klassiek ontbijt + cava / brie & gerookte zalm

!! Deel u foto op onze facebook en/of instagram pagina !!
maak zo kans op een cadeaubon twv e25.00

