
 

Fijne feestdagen folder 2019-2020 
 

Genieten op kerstavond of kerstdag?  
Bestel graag voor 20 december 2019. 

Genieten op oudejaarsavond of nieuwjaar?  
Bestel graag voor 27 december 2019. 

Bestellen kan op 0472485905, info@luncherie.be of welkom! 
 

 

Menu Nostalgie 
 

Agnes Sorelsoep  €4 
 

Frikandon met kriekjessaus, 
warm groentenbuffet en 

gegratineerde aardappelpuree of 
kroketjes €16 

 
Feestelijke chocolademousse 

€4 
 

menuprijs: €24 per persoon 

Menu Classic 
 

Warm hapbokaaltje met 
noordzeevis en prei €4 

 
Koud hapbokaaltje met winterpaté, 

uienkonfijt en peperkoek €2,5 
 

Varkenshaasje met 
champignonroomsaus, warm 

groentenbuffet en gegratineerde 
puree of kroketjes €19 

 
Dessert met zeven zalige zoetjes €9 

 
menuprijs: €34,5 per persoon 

Menu Hip 
 

Sharing apero: tapenade en hummus 
met crackers, spietjes courgettequiche, 

champignonsoep in kleine kopjes, 
dipgroenten met dressing, assortiment 

hoevekaasblokjes en confijt €13 
 

Groentelasagne met ricotta, heerlijk 
krokant gegratineerd met geroosterde 

Zuiderse groenten €19 
 

Soepje van rood fruit met rode wijn €4 
 

menuprijs: €36 per persoon 
Dit menu is veggievriendelijk en kan 
per 2 personen ook vegan besteld 

worden. 

Menu Gastro 
 

Champignonsoep met kruidige croutons €4 
 

Tapaspaté: vijf soorten winterpaté met 
peperkoek, krentenbroodje, gestoofde 

appeltjes en confijten €11,5 
 

Feestelijk koud vis- en vleesbuffet met 
gerookte zalm & komkommer, heilbot & 

venkel, oesters (2pp) klaar om te gratineren 
of natuur, vismousse, opgevuld hoeve-eitje, 
sneetjes frikandon & kriekjes, rauwe ham & 

meloen, rosette & geroosterde groenten, 
krieltjes, tarwe en dressing €32,5 

 
Dessert met zeven zalige zoetjes €9 

 
menuprijs: €57 per persoon 

 

De gerechten uit de menu’s kunnen afzonderlijk besteld worden. De prijs van het gerecht staat na ieder gerecht vermeld, per persoon. 
Deze menu’s zijn te bestellen vanaf 2 personen. Voor de kinderen zijn er gehaktballetjes met tomatensaus, spaghetti, macaroni,... te verkrijgen. 
Bij het bestellen van een voorgestelde menu - zonder gewijzigde gerechten, doen wij u heerlijke koekjes voor bij de koffie cadeau. 
 

Wenst u iets anders? Misschien lukt dit wel! Informeer gerust telefonisch, via info@luncherie.be of kom binnen. 
 

We wensen u gezellige kerstdagen en veel geluk in 2020 
Bjorn, Katrijn, Edith, Alice en kleine Flor Vanbillemont - Foré 


