
TAKE AWAY 

Vrijdag – zaterdag – zondag 22-23-24 januari 

 

KEUZEMENU €36pp 

Ceviche van wijting | bloemkool | peterselie | mosterdzaad | ei 

Of 

Mergpijp | escargots “petit gris” | kastanjechampignons | look | tuinkruiden 

*** 

Roodbaars | groene boontjes | pomelo | chili | sjalot | kriel |  waterkers | citrusdressing 

Of  

Mechelse koekoek | risotto | champignons | groene asperge 

*** 

Citroentaartje | Italiaanse merengue | rood fruit 

Of 

Degustatie 3 Belgische kazen – notenbrood 

  

A LA CARTE 

VG Knolseldersoep | gerookte forel                   € 8 

 

VG Ceviche van wijting | bloemkool | peterselie | mosterdzaad | ei     €14 

VG Mergpijp | escargots “petit gris” | kastanjechampignons | look | tuinkruiden   €14 

 

HG Roodbaars | groene boontjes | pomelo | chili | sjalot | kriel |  waterkers | citrusdressing  €20 

HG Mechelse koekoek | risotto | champignons | groene asperge     €20 

HG Hazenpeper – wintergroenten – kroket       €22 

 

NG Citroentaartje | Italiaanse merengue | rood fruit      € 8 

 

PASTA  

Spaghetti all amatriciana (pecorino | guanciale (kaakspek) | tomatensaus)    €14 

Ragatoni pittige kip | venkel | spinazie | mozzarella      €14 

Papardelle al ragù bolognese         €14 

Ravioli gevuld met burrata & citroen | pesto pistache | Parmaham | courgette | kerstomaat   €15 
 

Pastagerechten worden verpakt per portie. Opwarmen duurt slechts 2 min. Afwerkingen worden apart verpakt. 
 

De pasta’s kunnen ook afgehaald worden op woensdag tussen 12.00 – 14.00 & 17.00 – 19.00 én op 

donderdag tussen 17.00 – 19.00 @foodtrailer op parking restaurant.  Je kan deze afhaalbestelling  

gemakkelijk plaatsen via www.huisnummer95.be/pasta take away reservatie/takeaway 

 
 

http://www.huisnummer95.be/


WOORDJE UITLEG… 

Bestelling voor afhaal vrijdag 22 januari dient te gebeuren vóór woensdag 20 januari 12.00u. 

Bestelling voor afhaal zaterdag 23 en zondag 24 januari dient te gebeuren vóór donderdag 21 december 

12.00. 

 

Afhaling op vrijdag en zaterdag 22 & 23 januari tussen 17.00 – 19.00. 

Afhaling op zondag 24 januari tussen 11.00- 12.30. (kleine verandering van uur!) 

Bestelling van menu kan énkel via mail, info@huisnummer95.be. Gelieve DUIDELIJK uw keuze te 

maken 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 ten laatste donderdag van de volgende week van afhaling. 

Ook vragen we u vriendelijk om bij afhaal een grote plooibox(-en) of doos mee te brengen. 

 

 

mailto:info@huisnummer95.be

