Gourmet
Fondue
Teppanyaki
Wok
Hamburger
Bestel telefonisch of kom langs in de winkel.
info@verkindere-verhelst.be
www.verkindere-verhelst.be
T 050 41 11 12

Gourmet
Kindergourmet
Chipolata - Biefstukje – Spekburgertje - Kip cordon bleu – Kaasworstje
€ 8,00/persoon

Gourmet
Lamskroontje met kruidenkorst - Varkenshaasje gevuld met tapenade - Kalfscordon bleu
orloff - Berloumi met gemarineerde courgetten en limoen - Biefstuk wit-blauw ras –
Kalkoenfilet met feestelijke vulling - Kippenfilet met tomaat, mozzarella en pesto Winterburger – Chipolata
€ 16,00/persoon (min. 2 pers.)

Gourmet van vis en vlees
Varkenshaasje gevuld met tapenade - Kalfscordon bleu orloff - Biefstuk wit-blauw ras
Kippenfilet met tomaat, mozzarella en pesto - Gemarineerde gamba - Sint jacobsnootjes
met huisgemaakte kruidenolie - Zeeduivel in een jasje - Tongfilet - Zalm met
Kruidenmarinade
€ 20,00/persoon (min. 2 pers.)

Gourmet van vis
Zalm met kruidenmarinade - Kabeljauw, mozzarella tomaat pesto - Zeeduivel in een jasje
Tongfilet met groentjes gevuld - Sint jabosnootje – Tarbot - Scampibrochet - Gemarineerde
gamba - Gemarineerde tonijnsteak met kruiden - Gratis 2 warme vissausjes
€ 22,00/persoon (min. 2 pers.)

Gourmet van vlees en wild
Filet van parelhoen gevuld met ganzenlever en kalfsgehakt - Eendenborstfilet - Kalfsfilet
pure – Fazantenfilet - Hertenkalf - Wildburgertje met boschampignons - Hazenfilet –
Everzwijnfilet - Gratis 2 warme wildsausjes!!!
€ 20,00/persoon (min. 2 pers.)

Luxe gourmet
Lamskroontje geparfumeerd met kruiden - Iberico varkenskroon – Kalfszwezerik
Eendenborstfilet - Kalfs filet pur orloff - Filet pur wit-blauw ras - Filet van parelhoen gevuld
met ganzenlever en kalfsgehakt – Hertenkalf
€ 22,00/persoon (min. 2 pers.)

Teppanyaki
Gemarineerde gamba - Zalm oosters tintje - Coquille met huisgemaakte kruidenolie
Zeeduivel in een jasje – Chateaubriand - Lamskoteletje gemarineerd – Eendenborstfilet
gemarineerd – Iberico varkenshaasje met kruidenkorst - Berloumi - Kalfs orloff
+ voorzien van groente spiesje om mee te bakken
€ 23,00/persoon (min. 2 pers.)

Fondue
Fondue
Rundstournedos - Kalfstournedos - Varkenstournedos - Kalkoenfilet - Gehakt balletjes Berloumi - Balletjes met spek en champignons - Chipolataworstjes - Kaasworstje –
Spekfakkeltje
€ 11,00/persoon (min. 2 pers.)

Fondue royal
Kalfshaas - Varkenshaas - Rundsfilet pur - Lamsfilet - Balletjes met mozzarella en
zongedroogde tomaat - Delicatessenballetjes - Kalfsgehaktballetjes met spek en
Champignons - Kalkoenfilet - Eendenborst - Parelhoenfilet - Kipfilet van Mechelse koekoek
– Spekfakkeltje
€ 14,00/persoon (min. 2 pers.)

Groenten en sausjes
Groenten
Wortelsalade, seldersalade, rode-bietsalade, bloemkool-broccolisalade,
tomatensalade, cressonette, gemengde sla en boontjessalade
€ 4.95/persoon

Gemengde saladebol
Gemengde trendy salade met bijpassende vinaigrette (1 schoteltje pp)
€ 5.99/persoon

Sausjespakket
Béarnaise – tartaar – cocktail – looksaus - currysaus.
A: 1-3 personen (5 x 60gram) € 3,50/pakket
B: 4-6 personen (5 x 150gram) € 8,00/pakket
C: 7-9 personen (5 x 240gram) € 13,00/pakket

Wokgerechten

(om zelf te bakken in de wok)

Opgelet: niet verkrijgbaar tussen 18/12 en 3/1
Pikante Chinese scampi’s met basmatirijst - gebakken rundsvlees met wokgroentjes exotisch kalkoen met curry - varkensfilet zoet-zuur - lamsvlees met arborarijst, bijpassende
sausjes
€ 17,00/persoon (vanaf 6 personen)

Hamburgerschotel
Voor wie graag een gezellige, lekkere en toffe avond wil is dit de ideale schotel. Wij voorzien
alles voor een leuke burgeravond.
Wat kan u verwachten:
5 verschillende burgers p.p.
5 verschillende ovenheerlijke broodjes p.p.
Knapperige groentjes
Sneden kaas
Geroosterde ajuin, augurk, rode ajuin
Gerookt spek, pancetta
Chorizo
Parmezan
4 sausjes om het af te maken
Deze burgerschotel komt op € 17,90 p.p.

Om u beter te bedienen gelieve tijdig te bestellen, minimum 1 week vooraf

Van 18 december t.e.m. 3 januari zijn er geen breugel-, raclette-, charcuterie- en wokschotels
en belegde broodjes te verkrijgen.
Op 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 december en 2 januari zijn er geen feestgerechten op
bestelling te verkrijgen.

