Communie- en lentefeesten
Communiemenu bediend aan tafel
Tomatenroomsoep met balletjes

•
Zalmhaasje op een bedje van prei met wilde currysaus
OF
Brochette van varkenshaasje met lentegroenten en
champignonroomsaus
•
Dessertenpallet van de chef of ijslam (vanaf 10 personen)

Kindermenu (3-12 jaar)

Tomatenroomsoep met balletjes
•
Huisbereide visvingers met tartaar
OF

Communie- en lentefeesten
Communiebuffet met steengrill*
2 feestelijke soepen met brood

Warme keuken

Vol-au-vent
Stoofpotje van runds met bruin bier
Vleesballetjes in tomatensaus gerecht van de chef
Pasta met keuze uit 3 sausen
Bolognaise - Primavera - Carbonara
Frieten - aardappelen - puree

Kidsbuffet

Partysaté:
Kippets - curryworst - hamburger
Kip op een stokje

Dessert

Ijslam of ander zoet dessert

Steengrill

Diverse fijne vleessoorten:
Kip - grillworst - vleesburger - spiesje
cordon blue - steak
aangevuld met suggesties van de
chef

balletjesstick met wortelpuree
•
Ijsje uit 't Tofste speelhuis of ijslam (vanaf 10 personen)

Dranken

Op verzoek te bestellen of kies een
drankenpakket - zie pagina 9

Prijzen

Voorgerechten in supplement

Zeevruchtencocktail € 12.00
Carpaccio van ossenhaas € 12.50
Asperges op Vlaamse wijze € 15.50

Prijzen

Volwassenen: € 31.00
Kinderen tot 12j: € 19.50
Kindermenu: € 13.90

Volwassenen: € 31.00
Kinderen tot 12j: € 19.50

Kinderen spelen gratis in ‘t Tofste Speelhuis
Domein De Putten - Houtum 39 - 2460 Kasterlee

(*) Ons Communiebuffet is niet op alle data beschikbaar, vraag naar de mogelijkheden en data.

Reserveer: www.domeindeputten.be of 014/85 92 15
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Communie- en lentefeesten
Communiemenu bediend aan tafel
Tomatenroomsoep

•
Een trio van vis - witte wijnsaus – kortgebakken groenten hertoginnenaardappelen
OF
Gesmoord varkensribstuk - Portosaus - primeurgroenten - kroketten
•
Een zoete creatie op het bord of ijslam (vanaf 10 personen)

Kindermenu (3-12 jaar)

Tomatenroomsoep met balletjes
•
‘Beire’lekkere visburger of Feestbrochette
Frietjes
•
Kinderijsje

Dranken

Op verzoek te bestellen of kies een drankenpakket – zie pagina 9

Communie- en lentefeesten
Communiebuffet met steengrill*
2 feestelijke soepen met brood

Warme keuken

Vol-au-vent
Stoofpotje van runds met bruin bier
Vleesballetjes in tomatensaus gerecht van de chef
Pasta met keuze uit 3 sausen
Bolognaise - Primavera - Carbonara
Frieten - aardappelen - puree

Kidsbuffet

Partysaté:
Kippets - curryworst - hamburger
Kip op een stokje

Dessert

Ijslam of ander zoet dessert

Steengrill

Diverse fijne vleessoorten:
Kip - grillworst - vleesburger - spiesje
cordon blue - steak
aangevuld met suggesties van de
chef

Dranken

Op verzoek te bestellen of kies een
drankenpakket

Prijzen

Voorgerechten in supplement

Zeevruchtencocktail € 12.00
Carpaccio van ossenhaas € 12.50
Asperges op Vlaamse wijze € 15.50

Prijzen

Volwassenen: € 31.00
Kinderen tot 12j: € 19.50
Kindermenu: € 13.90

Kinderen spelen gratis in ‘t Tofste Speelhuis
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Volwassenen: € 36.00
Kinderen tot 12j: € 22.00
Kinderen < 3j: gratis

Domein De Putten - Houtum 39 - 2460 Kasterlee

(*) Ons Communiebuffet is niet op alle data beschikbaar, vraag naar de mogelijkheden en data.

Reserveer: www.domeindeputten.be of 014/85 92 15

