TAKE AWAY MENU
KERST ‘22

24 – 25 – 31
DECEMBER
s

HAPJES
Zeeuwse oesters met sjalotvinaigrette (per stuk)
vismousse met blini en zalmeitjes
Thaise spiesjes met pompoen en puntpaprika (2st)
pizzetta met salsiccia, ricotta en truffel
assortiment ambachtelijke charcuterie
assortiment zuurdesem broodjes ‘Bloemberen’ (4st)

4€
16€
12€
17€
16€
6€

Royal Belgian Caviar ‘Platinum’ 30g
Royal Belgian Caviar ‘Platinum’ 50g

95€
155€

(met blini en zure room)
(met blini en zure room)

VOORGERECHT
schaaldierenbisque met grijze garnaal en kruidenroom (1L)
gemarineerde coquilles, knolselder en gerookte paling
terrine van hert met beuling en foie
gamba’s met limoen-chiliboter
1/2 gegrilde kreeft ‘thermidor’ (scharen reeds ontmanteld)

p

15€
20€
19€
22€
28€

HOOFDGERECHT
fazant ‘fine champagne’
knolselder en appel, boerenkoolmix met spekjes

26€

civet van haas ‘grand veneur’
met paddenstoelen en wintergroenten

28€

wilde zeebaars ‘en croute’
met truffelfarçe, grondwitloof, en beurre blanc

30€

verse kroketten (10 stuks)
aardappelpuree met ‘goei boter’ (½ kg)

5€
5€

DESSERT
chocolademousse ‘Irish coffee’
bavarois van passievrucht en witte chocolade
huisbereid vanille roomijs (½ l)
selectie kazen

o

10€
10€
6€
14€

i
BESTELLEN KAN OP
03/ 480 30 88
of info@saltolier.be
bestellen kan tot uiterlijk 18 december voor Kerst
en uiterlijk 26 december voor Oudjaar
afhalen kan op 24, 25 & 31 december
van 12h00 tot 17h00

x

CADEAUTIP:
spring gerust ook een keer binnen voor een uitgebreide keuze aan
feestwijnen en bubbels uit ons eigen gamma
of kijk op www.piquettewijnen.be

SUGGESTIE WIJNEN
bubbels
Ventu Ventu

30€

Rurale

22€

100% grenache, méthode champenoise rosé – banyuls (FR)
100% riesling petnat – mosel (D)

witte wijnen
– Point Triple

(bij oesters, kaviaar, coquilles)
macabeu & grenache gris – roussillon

16€

– Rostaing-Tayard

(bij kreeft, gamba’s)
100% chardonny – côteaux lyonnais

17€

– Aurelia

22€

(bij terrine)
grenache gris & grenache noir – calce

rode wijnen
– Juno

(bij fazant)
100% mourvèdre – calce

30€

– Magic Mountain

(bij haas)
100% mourvèdre – maury

30€

– Petite Semaine

20€

(bij zeebaars)
grenache blanc – roussillon

s

WIJNPAKKETTEN
q
We helpen jullie graag verder bij het uitkiezen van de
geschikte wijnen als cadeau of relatiegeschenk.
Spring gerust binnen en vraag advies of kies zelf je
favoriete flessen uit ons gamma eigen import
www.piquettewijnen.be

samengesteld per:
1 fles / 2flessen / 3 flessen of per doos van 6 of 12 flessen

x
of laat je door ons verrassen en kies voor een
pakketje feestwijnen!
Feestpakket classic

55€

(1 bubbels, 1 wit, 1 rood)

Feestpakket premium

125€

(2 bubbels, 1 wit, 1 orange, 2 rood)

Feestpakket special

145€

(1 bubbels, 2 wit, 1 rosé, 1 rood, 1 zoet)

Feestpakket ‘craftbeers’
(6 verschillende, verrassende bieren – blik/fles)

40€

