TAKE AWAY
Vrijdag – zaterdag – zondag 20- 21 - 22 november

KEUZEMENU €35pp

Gelakt everzwijn – chutney van wortel en gember
Of
Salade van krab – sushi van couscous – venkel – gedroogde alg
***
Lotte- tomaat -olijf - krielaardappel
Of
Hazenpeper – wintergroenten - puree
***
Chocoladetaartje - framboos
Of
Degustatie 3 Belgische kazen – notenbrood

A LA CARTE
Assortiment wildcharcuterie per 2p

€14

Pompoen - paprikasoep 1 liter

€6

In glühwein gestoofde varkenswangetjes – veenbes – knolselder – amandelkroket

€20

Ravioli gevuld met ossobucco – buratta – gremolata – saus van kerstomaat

€17

Fazant – witloof – fine champagne – paddenstoel – ovenaardappel

€24

WOORDJE UITLEG…

Bestelling voor afhaal vrijdag 20 november dient te gebeuren vóór woensdag 18 november 12.00
Bestelling voor afhaal zaterdag 21 november dient te gebeuren vóór donderdag 19 november 12.00
Bestelling voor afhaal zondag 22 november dient te gebeuren vóór donderdag 19 november 12.00

Afhaling op vrijdag én zaterdag 20 & 21 november tussen 17.00 – 19.00
Afhaling op zondag 22 november kan tussen 11.00 – 13.00

Gelieve via mail, info@huisnummer95.be, DUIDELIJK uw keuze tussen vis of vlees in voor-én
hoofdgerecht te geven alsook tussen kaas of dessert . Uw bestelling is pas definitief na
schriftelijke bevestiging.
U hoeft niet op voorhand te betalen. Dit kan ter plaatse cash of met payconiq, bancontact, contactloos of
kredietkaart.
Zoals steeds wordt zowel voorgerecht als dessert rechtstreeks gedresseerd op bord en dient het
hoofdgerecht enkel opgewarmd te worden in de oven. (het kan gebeuren dat ook het voorgerecht
opgewarmd dient te worden) Een begeleidende brief met de gaar- en opwarmtijden wordt meegegeven.
Er wordt geen waarborg gevraagd voor het servies. We vertrouwen erop dat u deze proper en in goede
staat terug aflevert BINNEN DE WEEK na afhaling.
Ook vragen we u vriendelijk om bij afhaal een grote plooibox(-en) of doos mee te brengen.

