
Feestfolder

Nieuwstraat 108
2910 Essen

Tel: 03/235 86 93

Mini gebak

 Mini gebakje met room   1,20€/st.

 Mini gebakje crème au beurre  1,20€/st.

 Mini javanais     1,20€/st.

 Mini tiramisu     1,20€/st.

 Mini bavarois     1,20€/st.

 Mini chocomousse    1,20€/st.

 Mini fruitvlaaikes    1,20€/st.

	 Profiterolletje	 	 	 	 	 0,80€/st.
 (mini soesje met room in en bloemsuiker op)

Krokanterie

Stokbrood: 
wit, grof, sesam, maanzaad of waldkorn

Mini pistolets: 
wit, grof, sesam, maanzaad, vloer

tiger, haverzemel of volkoren

Hotelbroodjes: 
wit of grof

Feestelijke broden

Suikerbrood, notenbrood, rozijnenbrood,
kerststol met amandelspijs

Desserts

Potje “witte chocolademousse” met coulis van rode bes     2,45€

Potje “bosvruchten passie”             2,45€
combinatie van platte kaas van passievruchten, bavarois van bosvruchten, 

laagje crumble & afgewerkt met een bosvruchtencoulis   

Openingsuren voor de feestdagen

Maandag 23 december  van 8.00 tot 16.00u

Dinsdag 24 december   van 8.00 tot 15.00u

Woensdag 25 december   bestellingen afhalen
     tussen 10.00 en 11.00u

Donderdag 26 december  van 8.00 tot 13.00u

Maandag 30 december   van 8.00 tot 16.00u

Dinsdag 31 december   van 8.00 tot 15.00u

Woensdag 1 januari    bestellingen afhalen
     tussen 10.00 en11.00u

Beste klanten,
Om al uw gerechten met de beste zorgen 

te kunnen bereiden, 
vragen wij u tijdig te bestellen.   

Wij danken u voor het vertrouwen 

en wensen u

 prettige feestdagen 

en van harte 

een succesvol en gezond

2020
Tom en het ganse team



Vlees- en kaasschotels
Gourmet
7 stuks vlees 

worst, kip, vinkje, schnitzel, steak, saté en hamburger
ongeveer 300gr. per persoon

8,75€/persoon

Luxe gourmet
9 stuks vlees 

Gemarineerd varkenshaasje, lamskotelet, steak, kip, 
worst, vink, saté, pita & hamburger

10,60€/persoon

Wildgourmet
7 stuks vlees

Hert, bosduif, eend, haas, kwartel, everzwijn & fazant

15,90€/persoon

Fondue
5 soorten vlees

ongeveer 300gr. per persoon

8,70€/persoon

Garnituur
Peren rode wijn 1,60€/st.

Peren met passievruchten 1,60€/st.
Appeltjes met veenbessen 2,85€/st.

Witloof gegaard 0,90€/st.
Aardappelkroketten 0,26€/st.

Charcuterieschotel
Fijne charcuterie en salades uit eigen werkhuis

6,00€/persoon

Kaasschotel
  Als hoofdgerecht    9,75€/persoon
  Als dessert     6,75€/persoon

Groentenschotel
Groentenmix met witte kool, tomaatjes, bonen, couscous,

zongedroogde tomaatjes, wortelen, erwtjes
aardappelsla, pastasla en komkommer

4,95€/persoon

Al onze schotels zijn aangepast gegarneerd. 
Heeft u suggesties, laat ze ons weten!

Aperitiefhapjes

Warme hapjes uit eigen werkhuis 
Mini worstenbroodjes, mini videe,

mini kaashoorn, mini pizza en mini vishapjes

0,95/st.

Voorgerechtjes
  Garnaalkroketjes       2,80€/st.
 Kaaskroketjes        1,70€/st.
 Trio van wildpasteien     5,95€/st.

Onze overheerlijke gevulde kalkoen
met vulling naar wens  16,90€/kg 

Eveneens te verkrijgen
Wagyuvlees van de steenhoeve

Voor de keukenchefs onder ons …
Vers lamsvlees, kalkoen aan het been, kalkoenrollades

konijn, konijnenbouten, konijnenrug

Diverse soorten wild zoals: Ree, everzwijn, eend, haas, duif, hert
onze malse rosbief, kalfsgebraad, varkenshaasje enz…

Koud buffet 
20,00€/pp.

Vlees
Beenham met asperges |Gevuld eitje met tonijn
Varkensrug	met	abrikoos	|	Kipfilet	met	peren	

Gandaham met meloen

Vis
Gerookte zalm/ forel

Groenten
Groentenmix met witte kool, tomaatjes, bonen, couscous,

zongedroogde tomaatjes, wortelen, erwtjes
aardappelsla, pastasla en komkommer

Saus
Looksaus, cocktailsaus, currysaus, tartaar, zigeuner, andalouse

Extra: Tomaat crevette 6,00€/st.

Bereide gerechten 
Vidée 14.40/kg

Hertenragout 25.50kg
Vispannetje 26.25/kg

Heerlijk Feestgebak

Kerststronken: 1,4,6,8,10 pers

Met room of crème au beurre   2,85€/persoon

Duo van chocolade: Mousse van melkchocolade 

met een interieur van witte chocolademousse op 

een bedje van chocoladebiscuit 3,20€/persoon

Aardbeienmousse: Aardbeienmousse met een interieur 

van vanille en framboos op een bedje van biscuit 3,20€/persoon

Gianduja - mandarijn: chocolade-hazelnootmousse 

met een vleugje mandarijn op krokant zanddeeg  3,20€/persoon

Roomtaart Nieuwjaarshart 6 pers.: 
Roomtaart in hartvorm met vers fruit  18,50€

Fruitvlaai Nieuwjaarshart 6 pers.: 
Verse fruitvlaai in de vorm van een hart  16,00€

Voor bij de Koffie

Petit-fours       3,70€/100gr.

Huisbereide dessertkoekjes     1,90€/100gr.

Bokkepootjes     

Diverse andere soorten gebak en vlaaien
Vraag ernaar in onze winkel of per telefoon

Al uw gebak wordt in een feestelijk kleedje 
(Kerst- of Nieuwjaarsdecoratie) gehuld !


