MEENEEMGERECHTEN
ZOMER 2017
Beschikbaar tot eind september 2017

Onvergetelijk en
zorgeloos thuis vieren.

Hoe werkt het?
Feesten zijn er om samen met vrienden en familie te genieten.
Breng je die momenten liever niet achter het fornuis door, maar vier je toch
graag thuis? Kies dan voor onze feestelijke meeneemgerechten.
De topchefs van Domein De Vesten realiseren je stoutste culinaire dromen.
Koud of warm, je bestelling zetten we met de grootste zorg klaar.
Hang die schort snel weer weg en geniet volop van het moment!

Maak je keuze uit onze
uitgebreide kaart. À la carte,
een menu of een buffet, voor
elke smaak een formule.

Je gerechten koud of warm
meenemen? Jij kiest!

Je keuze gemaakt?
Geef het door via onze
webshop of neem telefonisch
contact met ons op.

BESTELLEN
Geef je keuze door via de webshop op www.devesten.be
of telefonisch via 014 86 78 49.
Wij verzorgen je gerechten tot in de puntjes.
bestellen kan tot 7 dagen voor jullie feestelijkheden

Het afhaaladres
Domein De Vesten
Kanaalweg 6/1 – 2430 Laakdal

prijslijst

buffetten

HAPJES
Aperitiefschotel met 5 koude tapas (min. 4 pers)

€ 4,00 / st

Assortiment van warme aperitiefhapjes (per stuk)

€ 1,70 / st

DESSERTEN
Chocolademousse

€ 2,75 / st

Rijstpap

€ 2,75 / st

Tiramisu

€ 3,75 / st

Gemengd dessertbord

€ 6,75 / st

DESSERTENBUFFET
VAN 1 TOT 20 PERSONEN
5 dessertjes per persoon

€ 12,50 p.p.

KOUD BUFFET

€ 23,90

•• Verse roze zalm

•• Rosbief met verse groenten

•• Perzik met tonijn

•• Kippendrumstick

•• Beenham met asperges

•• Groenten, salades

•• Gevulde eitjes op Russische wijze

•• Salades van rijst & aardappel

•• Kruidengebraad ‘Arista al Forno’

•• Assortiment van brood

WARM BUFFET (min. 10 p.)

Koud: € 25 | Warm: € 29

•• Kabeljauw in een sausje met fijne
brunoise groenten

•• Vidée

•• Speenvarken met champignonroomsaus

•• Duo van courgetten

•• Kalkoen met groene pepersaus

•• Jonge wortelen
•• Puree

LUXE KOUD BUFFET

€ 29

•• Verse roze zalm

•• Kruidengebraad ‘Arista al Forno’

•• Perzik met tonijn

•• Rosbief met verse groenten

•• Gerookte forelfilets

•• Serranoham met meloen

•• Gerookte zalm

•• Groenten, salades & sauzen

•• Scampi’s

•• Salades van rijst, aardappel & pasta

•• Beenham met asperges

•• Assortiment van brood

•• Gevulde eitjes op Russische wijze
KOUD BUFFET VOOR FIJNPROEVERS
•• Gerookte heilbot
•• Terrine van Schotse zalm

€ 30
•• Carpaccio van rundvlees met gemarineerde parmezaan & truffelolie

•• Gemarineerde zalm met tuinkruiden

•• Kruidengebraad ‘Arista al Forno’

•• Duo van makreel & paling
met mierikswortel

•• Wildpaté
•• Gevulde eitjes op Russische wijze

•• Verse ananas met zeevruchten

•• Groenten, salades & sauzen

•• Zuiders spiesje met Italiaanse salami

•• Salades van rijst, aardappel & pasta

•• Serranoham

•• Italiaans broodassortiment

PAKKET 1 VOOR 4 PERSONEN 

€ 73 per pakket

•• Gemarineerde kipfilet

•• Zalm in folie

•• BBQ worst

•• Aardappel in de schil

•• Gebakken ribben

•• Een waaier van groenten en sauzen

•• Gemarineerd speenvarken

•• Aardappel-, rijst- en pastasalade

•• Hamburger

•• Broodbuffet

•• Kipsaté
PAKKET 2 VOOR 4 PERSONEN 

€ 79 per pakket

•• Gerookte & gestoomde ribben

•• Zalm in folie

•• Chipolata

•• Surf en turf scampisaté

•• Gemarineerde kipfilet

•• Aardappel in de schil

•• Lamskroontje

•• Een waaier van groenten en sauzen

•• Kipsaté

•• Aardappel-, rijst- en pastasalade

•• Gemarineerd speenvarken

•• Broodbuffet

•• Beenham
€ 86 per pakket

PAKKET 3 VOOR 4 PERSONEN 
•• Gerookte & gestoomde ribben

•• Zalm in folie

•• Chipolata

•• Surf en turf scampisaté

•• Gemarineerde kipfilet

•• Aardappel in de schil

•• Lamskroontje

•• Een waaier van groenten en sauzen

•• Gemarineerd speenvarken

•• Aardappel-, rijst- en pastasalade

•• Gemarineerd steak

•• Broodbuffet

•• Beenham

Alle prijzen zijn per persoon
en inclusief btw.

koud

€ 28

Zomermenu
Voorgerecht

warm
*
€ 30,25

Gemarineerde zalm met tabouleh
Vitello Tonato

Soep
Hoofdgerecht

Zomers soepje met Thaise invloed
Brandade van schelvis met venkel en bosui
Kip met Zuiderse vulling
3 Seizoensgroenten
Aardappelen:

Kroketten
Puree

Gemengd dessertbord
Dessert
Warm afhalen:
het voorgerecht, soep en dessert worden eerst koud afgehaald.
Het hoofdgerecht kan je dan tegen een afgesproken uur warm komen afhalen.

Vink je keuze aan
Standaard inbegrepen

WIE IN TIW THAI MEE A AN TAFEL S CHUIF T,
PROEF T DE AUTHENTIEKE THAISE KEUKEN.

Tiw dompelt je onder in een wereld vol fijne kruiden, adembenemende curry’s en kraakverse groenten. Een culinaire
trektocht langs het Thailand van haar jeugd, recht in de voetsporen van haar moeder en grootmoeder.

K rij g 10% ko r t in g als j e t ake - aw ay b es t el t !

reserveer en bestel via
w w w. tiw thai . be

| 014 499 500

Was je avond een succes?
Laat van je horen, we weten graag hoe onvergetelijk jouw diner was :-)
facebook . com /domeindevesten

|

info @ devesten . be

Vragen of suggesties?
T: 014 86 78 49 | M: 0475 31 36 52
info@devesten.be | www.devesten.be

ZONDAGRESTAUR ANT
Heerlijk tafelen op zondag. Home made salades en gerechten van de kaart,
verse soep met kraakvers brood en de beste koffie in town.

€ 24,50 p.p.
Deze lunchformule start om 12 u.
Voor de kleine koters en opgeschoten tieners zijn er aangepaste formules.

reserveer je tafeltje via
w w w. devesten . be

| 014 86 78 49

