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Afgewerkte bordjes, kant en klaar.
Apero bord
Gerookte zalm, zeekraal, radijs, toast
Sushi mango en komkommer vegetarisch
Ree paté, rozijnen toast, cum quat
8.50
~
Soep keuze uit:
Linzen-pompoensoep met Serrano krokant
Zoete aardappelsoep met kokosroom en geroosterde kastanje vegetarisch
Boschampignon vegetarisch
Bouillabaise van onze Noordzee + 5.00 €
3.80 ½ l
~
Voorgerecht bord
Vitello Tonato, rucola, kappertjes, tonijnsaus
of
Serranoham, rucola, tomatenpesto, Gran Padana, zuiders brood
of
Bordje met 3 glaasjes
tomaat-Noordzeegarnalen
zachte kaas, rucola, gegrilde ham rogge crumble
salade boschampignons, gegrilde spekjes, pijnboompitjes
of
Fregola sarda, kastanje champignons, flespompoen en rode biet,
feta en pistache vegetarisch
12.00

BTW 0465 613 856

Smakelijk

HRA 334 063

1

De ZOETE LINDE b.v.b.a
M. 0497 61 62 60
www.dezoetelinde.be

Catering | Feestverzorging
Antwerpen

T. 03 239 24 80
info@dezoetelinde.be

Hoofdgerecht bord
( enkel op te warmen )
Zeebaars op z’n vel gebakken, beukenzwam, preipuree, groenten krokant
of
Vol-au-vent van Mechelse koekoek, truffeltoets, rozemarijn aardappeltjes
of
Herten ragout met Rodenbach Grand cru, peertje, ovenkroketten
of
Butternut, quinoa, spinazie, feta, fregola sarda vegetarisch
22.00
~
Dessert bord
Wortel- en citroen-maanzaad cake
chocolade mousse, sfeer van appelsien, tiramisu,
vers versneden fruit en feest decoratie
9.00
~
Kaas plankje
Zachte geitenkaas “Polle geit” Lichtaart, Tête de Moines en Comté
vijgen konfijt, chioggia biet, selder, dadel- en vruchtenbrood
12.00
Nieuwjaarsreceptie? Reserveer nu uw datum!

Zin gekregen in al dat lekkers?
Algemeen
Kerst: Bestellen voor 21/12
Oud en nieuw: Bestellen voor 28/12
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Aarzel niet en plaats je bestelling via: info@dezoetelinde.be
Vermeld:
 Naam
 Mobiel nummer
 Leveringsadres
 Gewenst tijdstip voor afhaling of levering
 Eventueel supplement ( champagne, schuimwijn bio, wijnen, fijne koekjes … )
Afhalen / leveren tussen 11.00 en 17.00 uur
 Kan u ook als geschenk laten bezorgen.
Bestel en wij leveren op het door u gewenste adres. (o.v.)
Leveringen:
 Gratis in een straal van 0.5 km
 +/- 15.00 euro voor levering in de aangrenzende gemeentes (o.v.)
 Buiten deze regio? Neem dan best even contact op 0497 61 62 60.
Waarborg
 50.00 euro. Materialen gewassen terug bezorgen a.u.b.
Hoe betaal je?
 Als je de bestelling zelf komt afhalen: met kaart of contant
 Heb je gekozen voor levering aan huis dan ontvangen wij graag uw betaling
3 dagen vooraf op BE66 7512 0553 3643.
Hou het veilig en gezond. Laat het vooral goed smaken.
Warme feesten,

Het Zoete Linde team
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