de Open Keuken
Partycentrum & Feesten van Tent tot Toetje
Molenstraat 26
Tel: 014/41.72.91

2350 Vosselaar

info@de-open-keuken.be

www.deopenkeuken.be

Gezelligheidsschotels
Maximum 1 formule per bestelling tot 5 personen – Vanaf 6 personen maximum 2 formules
Gourmet LUXE A
€/pp 8,50
Biefstuk, kipfilet, lamskroon, pita, chipolata, beefburger, schnitzel, spekvinkje, baconflapje met kaas
Gourmet LUXE B
€/pp 8,50
Biefstuk, kipfilet, kalfslapje, pita, chipolata, beefburger, schnitzel, spekvinkje, baconflapje met kaas
Kindergourmet
€/pp 6,00
Kipfilet, beefburger, kipburger, chipolata, spekvinkje, curryworstje
Visgourmet
€/pp 12,50
Zalmfilet, tonijnfilet, heilbotfilet, doradefilet, zeewolffilet, scampi, gepaneerde victoriabaars
Tepan Yaki
€/pp 11,00
het gezellige tafelplezier op een bakplaat
Entre côte, lamskroon, varkenshaasje, kipspiesje, chipolata, beefburger, zalmfilet, scampistokje
Fondue LUXE
€/pp 8,50
Biefstuk, kipfilet, varkensblokjes, gehaktballetjes, kaasballetjes, chipolata, spekvinkjes, schnitzelblokjes
Fondue ROYAL
€/pp 12,50
Biefstukje, kipfilet, kalfsoester, lamsfilet, hazenrugfilet, eendenfilet, hertenfilet, scampi’s
Kinderfondue
€/pp 6,00
Kipfilet, gehaktballetjes, kaasballetjes, chipolata, spekvinkjes, curryworstje

Bij bovenstaande formules krijgt U er dipsausjes bij. Standaardsausjes zijn: tartaar, cocktail & grillsaus

Groentjes uit den hof
Luxe groenteschotel
€ 6,50 /pers. Inclusief broodjes
Sla, tomaatjes, boontjes, eitje, groentesalade, geraspte worteltjes, 2 pastasalades & aardappelsalade
Aardappelsalade vervangen door verse Frietjes, Krielpatatjes of Gratin patatjes
+ €1,00/pers

Homping Grill
De Tafelbarbecue voor binnen & buiten. Ideaal zodat iedereen aan tafel kan blijven, rookt niet, spat niet,
is zeer veilig en kindvriendelijk. Een alternatief voor gourmet of Tepan Yaki.
FORMULE 1
€ 17,50/pers.
Entre côte, lamskroon, varkenshaasje, kipspiesje, chipolata, beefburger, zalmfilet, scampistokje
FORMULE 2
€ 15,00/pers.
Entre côte, kalfslapje, varkenshaasje, kipspiesje, chipolata, beefburger, spekvinkje, baconflapje met kaas
FORMULE kind
€ 12,00/pers.
Kipfilet, beefburger, kipburger, chipolata, spekvinkje, curryworstje
Dit wordt gecombineerd aangeboden met: Tomaten, sla, eitje, boontjes, geraspte worteltjes, vitamientje, 2
pastasalades, aardappelsalade. Eveneens zijn er ook brood & sausjes bij
Enkel verkrijgbaar vanaf 4 personen. In de prijs zit het gebruik
van de Homping Grill met houtskool, het vlees en de groenten.
1 toestel kan gebruikt worden tot max. 6 personen

De Open Keuken is

Feesten zonder zorgen

