M E E N E E M G E R EC HTE N
E I N D E JA A R 2020

-

OVERNACHTEN

-

EVENTS

-

GASTRONOMIE

-

R E S TA U R A N T

Beschikbaar tot eind april 2021

FEESTEN

Beleef
onvergetelijke
momenten.

www.devesten.be

À la carte
Koud

Warm

€ 4,00
€ 5,50

€ 6,50

€ 6,50
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00

€ 9,50

€ 7,50

€ 2,50

€ 2,75

€ 2,50

€ 2,75

€ 2,50

€ 2,75

€ 10,50

€ 12,00

€ 8,50

€ 10,00

€ 8,50

€ 10,00

€ 9,00

€ 10,50

€ 11,50

€ 13,00

€ 9,50

€ 11,00

€ 9,50

€ 11,00

€ 9,50

€ 11,00

€ 13,50

€ 15,00

€ 11,00

€ 12,50

€ 12,50

€ 14,00

€ 18,00

€ 19,50

€ 20,50

€ 22,00

€ 10,50

€ 12,00

€ 13,50

€ 15,00

€ 9,50

€ 11,00

€ 9,50

€ 11,00

Koud

Warm

€ 2,50

€ 3,25

€ 2,50

€ 3,25

€3,00

€ 3,75

€ 1,25

€ 2,00

Hapjes
Aperitiefschotel met 5 koude tapas (min. 4 pers)
Assortiment van warme aperitiefhapjes (per persoon).
Mini calzone, Mini yakatori, Assortiment borak
Voorgerechten (op glazen bordjes)
Zalmcocktail anders gebracht
Zalm - parelcouscous - wasabi mayonaise - Japanse dressing
Tataki rundsvlees - fijne groentjes - kappertjes mayonaise - sesam - citrus vinaigrette
Wildpaté met Waldorf salade
Bretoens vispannetje als voorgerecht
Salade tomaat - mozzarella (veggie en glutenvrij)
Soepen
Tomatenroomsoep met balletjes
Velouté - waterkers
Bouillon van wintergroenten (veggie en glutenvrij)
Hoofdgerechten
Varkenshaasje met saus naar keuze
Varkensgebraad met saus naar keuze
Kipfilet met saus naar keuze
Kalkoengebraad met saus naar keuze
Kalfsgebraad met saus naar keuze
Sauzen champignon roomsaus - groene pepersaus
Grand veneur (veenbes) - fruitsaus - portsaus
Ragout van kalf, Parijse champignons en gehaktballetjes
Orloff gebraad met kaassaus
Ardeens gebraad met wildsaus
Poussin - mosterdsaus
Rundstong - madeira - champignons
Wildragout
Everzwijn met boschampignonsaus
Hertenkalf met wildsaus
Vispannetje
Koolvishaas - Oosterse jus
Groenten met wokreepjes
Seitangebraad met kruidige tomatensaus
Extra
Wortelen - boontjes met spek en champignons
Courgette - ramanas - venkel - trostomaatjes
Bloemkool (300gr) in witte saus
Appel met veenbessen

€ 1,50
€ 2,00

€ 2,75

€ 2,00

€ 2,75

€ 1,75
€ 2,00

€ 2,75

€ 1,75
€ 1,75

€ 2,50

€ 3,25
€ 3,25
€ 4,00
€ 6,75
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,00
€ 6,75

Aardappelkroketten (8 stuks)
Aardappelpuree (300 gr.)
Gegratineerde aardappelen (300 gr.)
Parijse aardappelen (300 gr.)
Aardappel in de schil
Gebakken aardappeltjes (glutenvrij)
Witte rijst
Desserts (in glazen potjes)
Chocolademousse
Rijstpap
Tiramisu met speculoos
Gemengd dessertbord
Mandarijn - crème – gezouten karamel – bitterkoek – pepermunt
Mascarpone - wit – zwart – ganache – speculoos
Verse fruitsalade (glutenvrij)
Kaasbordje met 5 soorten (250g)

Paketten “Fun cooking”
Fondue € 21,50 p.p (Min. 2 personen)
Gegarneerde schotel met stukjes van rund, varken & kip - Gekruide schijfjes - Slavinkjes - Balletjes
- Koude groenten en sauzen - Pasta- & aardappel salade - Brood assortiment

Gourmet € 22,50 p.p (Min. 2 personen)
Gegarneerde schotel met 8 soorten vlees - Koude groenten en sauzen - Pasta- & aardappel salade
- Brood assortiment

Gourmet met wild € 28,50 p.p (Min. 2 personen)
Gegarneerde schotel met 8 soorten vlees - Koude groenten en sauzen - Pasta- & aardappel salade
- Brood assortiment

Steengrill € 21,50 p.p (Min. 2 personen)
Steengrill assortiment vlees - Groenten om mee te bakken op de steengrill - Aardappelgratin (nog
op te warmen in de oven) - Koude sauzen - Brood assortiment

Teppanyaki “surf & turf” € 22,50 p.p

(Min. 2 personen)

Assortiment gemarineerde vis en vlees - Groenten om mee te bakken op de plaat Parijse aardappelen (voorgebakken, zelf nog af te bakken) - Koude sauzen - Brood assortiment

Menu’s

Alle prijzen zijn per persoon en inclusief btw.

Familiemenu
Soep

Tomatenroomsoep met balletjes
Velouté - waterkers

Hoofdgerecht

Varkenshaasje Grand veneur (veenbes)
Wortelen - boontjes met spek en champignons
Aardappelen:

Aardappelkroketten
Aardappelpuree

Dessert

(in glazen potjes)

Chocolademousse
Rijstpap

Koud
€ 20,00
Warm
€ 23,00

Feestmenu
Voorgerecht

(op glazen bordjes)

Zalm - parelcouscous - wasabi mayonaise Japanse dressing
Tataki runds - fijne groentjes - kappertjes
mayonaise - sesam - citrus vinaigrette

Soep

Tomatenroomsoep met balletjes
Velouté - waterkers

Hoofdgerecht

Poussin - mosterdsaus - wortelen - boontjes met
spek en champignons
Koolvishaas - Oosterse jus - courgette ramanas - venkel - trostomaatjes
Aardappelen:

Kroketten
Aardappel in de schil
Gegratineerde aardappelen

Dessert

(in glazen potjes)

Mandarijn - crème – gezouten karamel –
bitterkoek – pepermunt
Mascarpone - wit – zwart – ganache – speculoos

Koud
€ 27,00
Warm
€ 30,00

Vink je keuze aan
Standaard inbegrepen

Buffetten
Koud buffet (Min. 2 personen)
€ 24,00
Verse roze zalm - Perzik met tonijn - Beenham met asperges - Gevulde eitjes op Russische wijze Kruidengebraad ‘Arista al Forno’ - Rosbief met verse groenten - Kippendrumstick - Groenten, salades &
sauzen - Salades van rijst, aardappel & pasta - Assortiment van brood

Luxe koud buffet (Min. 2 personen)
€ 29,00
Verse roze zalm - Tomaat met grijze garnalen - Gerookte forelfilets - Gerookte zalm - Scampi’s - Beenham
met asperges - Gevulde eitjes op Russische wijze - Kruidengebraad ‘Arista al Forno’ - Rosbief met verse
groenten - Serranoham met meloen - Groenten, salades & sauzen - Salades van rijst, aardappel & pasta Assortiment van brood

Koud buffet voor fijnproevers (Min. 2 personen)
€ 33,50
Gerookte forel - Scampi - Tomaat met grijze garnalen - Gemarineerde zalm met tuinkruiden Makreel met mierikswortel - Verse ananas met rivierkreeftstaartjes - Zuiders spiesje met Italiaanse salami Serranoham- Carpaccio van rundvlees met parmigiano & pesto - Kruidengebraad ‘Arista al Forno’ - Seizoens
paté - Gevulde eitjes op Russische wijze - Groenten, salades & sauzen - Salades van rijst, aardappel & pasta
- Assortiment van brood

Warm buffet
Koud: € 25,00 / Warm: € 29,00 (Min. 10 personen)
Koolvishaas met Oosterse jus - Blanquette van kalkoen met champignons - Varkenshaasje met
champignonroomsaus - Ardeens gebraad met wildsaus - Wortelen - Boontjes met spek en champignons Gegratineerde aardappelen - Aardappelpuree

Tiw’s feestmenu
€ 55 p.p.
Tiw’s apero: Kroepoek – pindadip
***
Kao tom kai: Rijstsoep met kippenreepjes
of
Kuey tiaw lord: Lauwe groenten noedelrol met kip garnituur
***
Kao soy kai: Kip met eiernoedels en kao soy curry
of
Pla pad kratiem prikthai: Koolvis met look en pepersaus
***
Thaise pannenkoek met roomijs
Kom smullen van het heerlijke Tiw Thai feestmenu tijdens de feestdagen.
Wil je toch liever thuis feestvieren? Dan kan je onze à la carte gerechten ook afhalen.
Op 24/12 is de keuken open tot 17u. Het restaurant sluit om 19u.
Op 25/12, 31/12 en 01/01 is de keuken open tot 22u.

Kerst- en Nieuwjaarslunch
27 december 2020 & 1 en 3 januari 2021

Proef van een feestelijk driegangenmenu met soep, hoofdgerecht met
keuze tussen vis of vlees, en een gemengd dessertbord. Starten kan
van 12u tot 15u.

€ 34,50 p.p.
Reserveer je tafeltje via www.devesten.be - 014 86 78 49

DOMEIN DE VESTEN
PRESENTS

31.12.2020
CORONAPROOF VAN OUD NAAR NIEUW
RIJKELIJK DINER VANAF 19U

LIVE OPTREDEN VAN SERGIO

ALL - IN €135
RESERVEREN VERPLICHT:

WWW.DEVESTEN.BE

Sundays at De Vesten
Heerlijk tafelen op elke laatste zondag van de maand. Gegrilde gerechten
van de kaart, verse soep met kraakvers brood en
de beste koffie in town.

€ 27,50 p.p.
Deze lunchformule start iedere laatste zondag van de maand om 12u.
Voor de kleine koters en opgeschoten tieners zijn er aangepaste formules.
Reserveer je tafeltje via www.devesten.be - 014 86 78 49

De eindejaarsperiode is er om te genieten met vrienden en familie.
Breng je jouw avond liever niet achter het fornuis door en vier je toch graag thuis?
Kies dan voor onze feestelijke meeneemgerechten.
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.
Plaats je bestelling:
Op zondag 20 december voor de Kerstdagen.
Op zondag 27 december voor Oud- en Nieuwjaar.

Het afhaaladres

Domein De Vesten, Kanaalweg 6/1
2430 Laakdal

Hoe werkt het ?
1.

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

2. Je gerechten koud of warm meenemen? Jij kiest!
3. Je keuze gemaakt? Geef het door via onze webshop of
neem telefonisch contact met ons op.

Onvergetelijke momenten beleef je natuurlijk niet alleen tijdens de eindejaarsperiode. Daarom kan je nog tot eind
april genieten van het hele assortiment. Was je avond een succes? Laat via Facebook of Instagram van je horen hoe
ongelooflijk je feest was!

domeindevesten

DomeinDeVesten

Vragen of suggesties?
014 86 78 49 - info@devesten.be
www.devesten.be

