
Afhaalmenu
Kerst en nieuwjaar

Beste klant, 

Zowel Kerstavond als nieuwjaarsdag is Maison Blanche gesloten. Maar dat wil niet zeggen dat wij 
jullie in de kou laten staan. Speciaal voor jullie hebben wij enkele menu’s en à la carte gerechten 
samengesteld die op 24 en 31 december bij ons op bestelling afgehaald kunnen worden. 

Bij het samenstellen van deze menu’s en gerechten hebben wij bewust rekening gehouden met 
glutenintolerantie of coeliakie.
Dwz dat elk gerecht met      -symbool glutenvrij verkregen kunnen worden.  De hoofdgerechten 
waarbij kroketjes geserveerd worden, worden deze vervangen door krielaardappeltjes en ook de 
hapjes worden aangepast. Geef bij uw bestelling aan wat glutenvrij dient te zijn en wij doen de rest. 

Via onderstaand formulier kan u uw bestelling noteren en aan ons doormailen 
(info@maison-blanche.be). Telefonisch kan u uw bestelling ook doorgeven (011 37 70 61).

U kan uw bestelling doorgeven tot uiterlijk:

20 december voor afhaling 24 december
27 december voor afhaling 31 december.

Het team van Maison-Blanche wenst u prettige feesten en een gelukkig nieuwjaar.

UW GEGEVENS
Naam

         
E-mailadres

                         

AFHALEN
dinsdag 24 december  tussen 13u en 14u  tussen 14u en 15u

    tussen 15u en 16u  tussen 16u en 17u

dinsdag 31 december  tussen 13u en 14u  tussen 14u en 15u

    tussen 15u en 16u  tussen 16u en 17u

Telefoon

                         



FEESTMENU 1
€45,00 per persoon

 » Aperitiefhapjes  
(kalfsworstenbroodje, carpacciorol, 
loempia van scampi en koriander)

 » Tongrolletjes gevuld met mousse van zalm - 
sausje van tuinkruiden

 » Venkelsoep - croutons van chorizo - pittige 
olie

Ibericohaasje - boschampignons  - konfijt 
van pastinaak en wortel - jus van rode 
wijn - verse kroketjes
OF
Roodbaars - gegrilde groenten - puree van 
zongedroogde tomaatjes - beurre Blanc
OF
Groentengratin met tomatenjus 

 » Duo van chocomousse

Aantal personen:          

ONZE A LA CARTE
Indien u liever à la carte bestelt, kan u hier gerechten kiezen of zelf uw menu samenstellen.

 » Aperitiefhapjes 
• (kalfsworstenbroodje, carpacciorol, loempia van scampi en koriander) ¤7,00

 » Voorgerechten:
• Tongrolletjes gevuld met mousse van zalm - sausje van tuinkruiden ¤11,00
• Portobello gevuld met spek en coquille ¤12,00

 » Soepen (per liter - 3 personen):
• Venkelsoep - croutons van chorizo - pittige olie ¤10,00
• Consommé van ossenstaart ¤12,00

 » Hoofdgerechten:
• Ibericohaasje - boschampignons  - konfijt van pastinaak     

en wortel - jus van rode wijn - verse kroketjes       ¤26,00
• Hertenkalffilet met shiitake - witloof -       

appel met veenbes en verse kroketjes  ¤32,00
• Roodbaars - gegrilde groenten -        

puree van zongedroogde tomaatjes - beurre Blanc  ¤24,00
• Groentengratin met tomatenjus  ¤21,00

 » Desserts:
• Duo van chocomousse  ¤4,00
• Maison - crème pattisière - bosvruchten - merengue ¤6,00
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FEESTMENU 2
€50,00 per persoon

 » Aperitiefhapjes  
(kalfsworstenbroodje, carpacciorol, 
loempia van scampi en koriander)

 » Portobello gevuld met spek en coquille
 » Consommé van ossenstaart

Hertenkalffilet met shiitake - witloof - appel 
met veenbes en  verse kroketjes  
(supplement ¤3,00)

OF
Roodbaars - gegrilde groenten - puree van 
zongedroogde tomaatjes - beurre Blanc
OF
Groentengratin met tomatenjus

 » Maison - crème pattisière - bosvruchten – 
merengue

Aantal personen:          

Aantal 
personen


