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

Feestsuggesties om zelf een menu samen te stellen
Koude Hapjes in Glas
(pakket per 15 stuks)
3 x Tomaat/Mozzarella/droge ham
3 x Bieslookkaasje/Gerookte Zalm

€ 22,50
3 x Gerookte Forelmousse
3 x Salade Quinoa
3 x Frisse groentjes & appel met Gerookte Kip

Koude voorgerechtjes

€ 7,50
een basis van frisse groentjes en fruit , in combinatie met een extra optie.
Keuze uit :
Kalkoenbacon op beukenhout gerookt
Mix van het beste uit de Noordzee
Veggie-reepjes & fijne crèmevinaigrette
“Vitello Tonato” en aangepaste garnituurtjes
“Carpaccio van gerookte Eendenborst” & Uienkonfijt

Warme voorgerechtjes
Pasta Fettucine
€ 7,50
Fijne tagliatelle met een zalig spinaziesausje vergezeld met…
te kiezen uit: Tongrolletjes - Gerookte kipfilet - Veggie-reepjes

Soepen
Tomatenroomsoep met balletjes
€/ltr 4,50
Witte Aspergeroomsoep
€/ltr 4,00
Feestsoep met gerookte kip
€/ltr 5,00
Andere soepen behoren ook tot de mogelijkheid

Agnes Sorelsoep
€/ltr 5,00
Pompoensoepje & Pancetta
€/ltr 4,50
Bretoense vissoep met Rivierkreeftjes €/ltr 6,00

Warme visgerechten
Gegrild Kabeljauwhaasje
€/pp 19,50
in een fijn vissausje met een toets van fijne tuinkruiden
Gegrilde Zalmfilet
€/pp 19,50
in een fijne Choronsaus

Warme vleesgerechten
Vol au Vent met bladerdeegje met balletjes & champignons
Kipfilet in een jasje van gerookt spek met saus naar keuze
Varkenshaasje met saus naar keuze
Kalkoengebraad met saus naar keuze
Kalkoensurprise met Kastanjechampignon, gerookt spek & Jaegersaus
Kalfsfricassee met bladerdeegje
Kalfsmedaillons
met saus naar keuze

€/pp 16,00
€/pp 16,00
€/pp 16,00
€/pp 16,00
€/pp 17,50
€/pp 17,50
€/pp 19,50

Al de vlees- en visgerechten zijn inclusief 8 aardappelkroketjes en warme groenteschotel

Waaier van warme sauzen
Champignonsaus - Bruine vleessaus – Pepersaus – Grand Veneursaus – Bourgondische saus – Fijne druivensaus

Warme groenteschotels
Fijne warme bordgarnituur
Bloemkool/Broccoli & Wortel/Schorseneer/Peultjes

De Open Keuken is

€/pp 5,00

Feesten zonder zorgen

