Onze beste wensen
voor 2022
Bestellen:
Voor Kerstmis kan
tot 20/12/2021 - 12u00

Het Pleintje Meeuwen
Brasserie - Traiteur

Afhaalfolder
Eindejaar

2021 - 2022

Voor Nieuwjaar kan
tot 26/12/2021 - 12u00

Afhalen:
24/12/2020 tussen 13u00 en 17u00
25/12/2020 tussen 10u00 en 12u00

Info/Bestellingen

31/12/2020 tussen 13u00 en 17u00

Een bestelling is pas geldig na onze
bevestiging.

Kerkplein 4
3670 Meeuwen-Gruitrode
011 79 25 17 of 0478/672553
info@hetpleintjemeeuwen.be

Gelieve voor- en achternaam, adres en
telefoonnummer bij de bestelling door te
geven.

Materialen van kerstmis dienen ten laatste
28/12/2021 terug gebracht te worden.

Team Pleintje
wenst u sfeervolle
en culinaire feestdagen!

Aperitiefhapjes koud:
Glaasje tomaat met mozzarella

Sfeertafelen:
€2.00/st.

Glaasje met feestpaté en ajuinconfituur €2.00/st.
Torpedo scampi in een krokant jasje
en truffel mayo
€3.00/st.
Huisgerookte zalm met een dillesausje €2.00/st.
Oesters 3 per persoon
€9.00 pp.
(Oestermes €1.50)
Borg glaasje: €1.50/st.

Aperitiefhapjes warm:
3 soorten bruchetta’s
Mini pitta
Mini black burger Charolais
Mini bouche assortiment (12st)

€3.00/st.
€1.50/st.
€2.00/st.
€11.00/st.

€6.90/st.
€6.90/st.
€6.90/st.
€10.00/st.

Borg coupe: €2.50/st.
Borg bord: €5.00/st.

Borg bord: €5.00/st.

Bestaat uit verschillende soorten Italiaanse kazen
en charcuterie.
Dit alles wordt aangevuld met zongedroogde
tomaatjes, olijven, sweet peppadews (zoete
pepertjes met geitenkaas), cherry tomaatjes met
mozzarella en rode pesto, fruit, notenmix en
broodjes.
Borg schotel: €5.00/st.

Pasta buffetten:
Buffet 1:

€6.50/st.
€8.50/st.
€10.00/st.
€11.50/st.

€17.90/Pers.

Tagliatelle met kip en stroganoffsaus
Penne met spek en 4 kazensaus
Lasagne bolognese
Canneloni met spinazie en ricotta

Buffet 2:

Voorgerechten warm:
Kaaskroketten met garnituur (2st.)
Gegratineerd Sint-Jakobsschelp
Scampi lookroom (5st.)
Garnaalkroketten
met garnituur (2st.)

€15.50 pp.

Vanaf 4 personen

Voorgerechten koud:
Cocktail van krab
Cocktail van verse Noordzee zalm
Cocktail van gegrilde kippenfilet
Carpaccio van runderhaas
met rucola en parmesaan

Kaas en vleesschotel:
(vanaf 4 p)

€18.90/Pers.

Canneloni Mexicaan
Penne met kip en basilicumsaus
Tagliatelle met scampi en lookroomsaus
Spaghetti bolognese

Menu’s:
Menu 1 (vanaf 4 p)

Koude buffetten:
€ 33.90 pp

Zalmcocktail
***
Tomatenroomsoep met balletjes
***
Ardeens varkenshaasje met champignonroomsaus
of
Tongrolletjes gevuld met zalm en
Normandische saus
***
Verse wokgroenten
***
Ambachtelijk gemaakte aardappelkroketten 6st.
***
Glaasje chocolademousse en tiramisu
Borg coupe: €2.50/st.
Borg glaasje: €1.50/st.

Menu 2 (vanaf 4 p)

€ 36.90 pp

€ 23,90 pp

Gegarneerde verse roze zalm
Mimosa-eitje gevuld
Tomaat gevuld met tonijnsalade
Kippenbout
Varkens filetgebraad
Boerenham met meloen
Natuurham met asperges
Aardappelsalade
Pastasalade
Groenten buffet
Cocktail- en tartaarsaus
Broodjes
Borg schotel: €5.00/st.

Buffet 2:

Paté van de chef met garnituur
***
Velouté van bloemkool met saffraan boter
***
Stoofpotje van everzwijn
of
Zalmfilet met witte wijnsaus en graanmosterd
***
Verse wokgroenten
***
Ambachtelijk gemaakte aardappelkroketten 6st.
***
Glaasje chocolademousse en tiramisu
Borg glaasje: €1.50/st.
Borg bord: €5.00/st.

Buffet 1:

€ 25,90 pp

Gegarneerde verse roze zalm
Mimosa-eitje gevuld
Tomaat gevuld met tonijnsalade
Gerookte zalm en -heilbot
Kippenspiesje
Varkensfiletgebraad
Rosbief
Boerenham met meloen
Aardappelsalade
Pastasalade
Groenten buffet
Cocktail- en tartaarsaus
Broodjes
Borg schotel: €5.00/st.

Buffet 3:

€ 27,90 pp

Gegarneerde verse roze zalm
Mimosa-eitje gevuld
Tomaat gevuld met scampi en look
Gerookte zalm en -heilbot
Gerookte forel
Perzik gevuld met Noordzeesalade
Gegrilde gamba en scampi’s
Aardappelsalade
Pastasalade
Groenten buffet
Cocktail- en tartaarsaus
Broodjes
Borg schotel: €5.00/st.

Koude buffet bord:
Bord 1:

Soepen:
€ 17.50 pp

Gegarneerde verse roze zalm
Mimosa-eitje gevuld
Tomaat gevuld met tonijnsalade
Kippenspiesje
Varkens filetgebraad
Boerenham met meloen
Aardappelsalade
Pastasalade
Groenten
Cocktailsaus
Broodjes
Borg bord: €5.00/st.

Bord 2:

€ 19.50 pp

Gegarneerde verse roze zalm
Mimosa-eitje gevuld
Tomaat gevuld met scampi en look
Gerookte zalm
Gerookte forel
Gegrilde gamba en scampi
Aardappelsalade
Pastasalade
Groenten
Cocktail- en tartaarsaus
Broodjes
Borg bord: €5.00/st.

Desserten:
Chocolademousse naar
recept van de chef
€3.50/st.
Tiramisu met speculoos
€3.50/st.
Panna cotta met coulis van mango €3.50/st.
Borg coupe: €2.50/st.

Trio van:
Glaasje chocolade mousse,
Glaasje tiramisu met speculoos
Glaasje panna cotta met coulis
van mango
€4.50/st.
Borg glaasje: €1.50/st.

Tomatenroomsoep
Tomatenroomsoep
met balletjes
Roomsoep met hoevekip
en fijne groentjes
Velouté van bloemkool
met saffraan boter
Kreeftensoep

€5.50/Lt.
€5.50/Lt.
€6.90/Lt.
€6.90/Lt.
€10.50/Lt.

Vlees en gevogelte gerechten:
Ardeens varkenshaasje
met champignonroomsaus
€12.50/Pers.
Mechelse koekoek
met een tijmsausje €12.00/Pers.
Konijnenbout met spek
en pruimen
€12.00/Pers.
Varkenswangetjes
met bruin bier
€12.50/Pers.
Kalkoentournedos
met sinaasappelsaus
€11.00/Pers.
Stoofpotje van everzwijn
€12.90/Pers.
Hertenkalffilet
met geueze saus
€19.90/Pers.

Visgerechten:
Zalmfilet met witte wijnsaus
en zeekraal
€12.90/Pers.
Tongrolletjes gevuld met zalm
en Normandische saus €12.50/Pers.
Gegratineerd vispannetje
€13.00/Pers.

Groenten gerechten:
Verse wokgroenten
€5.50/Pers.
Groentenkrans
€5.50/Pers.
(tomaat, wortelen, gebakken witloof en
bloemkool)
Perzik met veenbessen
€1.00/st.

Aardappelgerechten:
Ambachtelijk gemaakte
aardappelkroketten €2.50/6st.
Aardappel gratin (200gr.)
€2.50/Pers.
Gebakken krielaardappeltjes
met rozemarijn (200gr.)€2.50/Pers.

