
Kerst�-en oudejaarsmenu
Afhalen op bestelling

Tijdens de eindejaarsperiode 
kan je voor Kerstmis en Nieuwjaar 

bij ons terecht voor een feestelijk afhaalmenu.

Eenvoudig te serveren of op te warmen en 
een minimale hoeveelheid aan werk. 

Kortom: puur genieten!

We wensen iedereen fijne feestdagen  
en... smakelijk eten!

Peter & Zout
Antwerpsesteenweg 183

 2390 Westmalle
www.peterenzout.be

Bestel via

    T. 03 383 54 78
    T. 0478 54 73 28



                                                                                                                                                

Ook deze gerechten kan je kiezen
Bestellen kan tot 1 dag voor afhaal.

Zelf af te bakken/op te warmen
Kroketten van zalm, garnaal, kaas, scampi  (2 stuks)   _______________________€ 9,00 
Kroketten van zalm, garnaal, kaas, scampi (3 stuks)  ________________________ € 13,00
Tomatensoep (koud) per persoon ____________________________________________€ 4,00
Pompoensoep (koud) per persoon   __________________________________________€ 4,00

Kant-en-k lare gerechten
Carpaccio van rund  ________________________________________________________ € 14,50
Carpaccio van tonijn  ______________________________________________________ € 14,50
Ribbekes (zoet of pikant)  ___________________________________________________ € 18,90
Gegratineerde vispan met fi jne groenten en witte wijn   _________________ € 23,50
Filet-pure met warme groenten en peper- of champignonsaus   _________ € 23,50
(traag op lage temperatuur opwarmen in de oven - ongeveer 15 minuten) 
Scampi look, curry, chef, pikant (4 stuks)   _____________________________________ € 14,00
Scampi look, curry, chef, pikant (8 stuks)   __________________________________ € 22,00 
Stoofpotje van wild  ________________________________________________________ € 20,00
Stoofvlees met trappist Westmalle en een fris slaatje  ___________________ € 18,00
Videe met een fris slaatje  _________________________________________________ € 16,00
Oosters gemarineerde zalm  ______________________________________________ € 23,00
Lasagne gevuld met kip  ___________________________________________________ € 20,00
Lasagne met gehakt  _______________________________________________________ € 16,00
Slaatje kip __________________________________________________________________ € 19,50
Slaatje geitenkaas   _________________________________________________________ € 21,00

Kindergerechten
Curryworst met frietjes  _____________________________________________________€ 5,00
Bitterballen met frietjes  _____________________________________________________€ 5,00 
Hamburger met frietjes  _____________________________________________________€ 5,00

Desserten
Chocomousse ________________________________________________________________€ 6,00
Dessertenpallet  _____________________________________________________________€ 8,00
Onze huisaperitief (per persoon)  _________________________________________________€ 5,00 
Onze huiswijnen (per fl es)  _________________________________________________ € 15,00

Bij onze voorgerechten is brood inbegrepen
Bij de menu’s zijn de kroketten of frietjes zelf af te bakken

Wild bordje met paté, pastei, ham en wildgarnituur

                                                 

Soepje van butternut, gerookte paling en mosterdroom

Zeebaarsfi let met aardpeer, pastinaakcrème, oesterzwammen,  

wintergarnituur en kroketten

of

Hertenkalffi let met aardpeer, pastinaakcrème, 

oesterzwammen, wintergarnituur en kroketten

Kerstcrumble met vanille en rode vruchten

Feestelijk vissersbordje, trio van zalm, huisgerookt met mousse en tartaar

Pastinaaksoepje en gerookte forel 

Normandisch vissersbordje en kroketten

 of
       

Fazantenfi let, calvados, witloof, appel, wildgarnituur en amandelkroketten

Tiramisu met limoen, chocolade en advocaat 

Kerstmenu

€ 45,00 p.p.

€ 49,50 p.p.

Bestel ten laatste op
maandag 21 december

Bestel ten laatste op
maandag 28 december

Oudejaarsmenu


