
Afhaalmenu De Smidse Alsemberg: donderdag t.e.m. zondag
bestellen kan via mail of per telefoon, 02 358 50 08 info@desmidse1655.be

DAG:………………………………………………uur:……………………………………………………
naam……………………………………………………………………GSM NUMMER: ……………………………………..

bestellen kan elke dag tot 15u, de bestelling voor zat & zon dient u op vrijdag te plaatsen (tot 15u)
AANTAL €

VEGE SOEP groentenweelde 6 / liter

HOOFDGERECHT

VLEES stoofvlees met kriekenbier 15

ballekes in getomateerd geuzesausje 15

TAJINE groenteballekes in getomateerd geuzesausje met bloemencouscous (VEGE) 20

waterzooi van vis en zeevruchten 25

waterzooi van konijn 25

SLAATJES slaatje geitenkaas met appel, honing 'eigen kweek' en quinoa 18

slaatje met scampi, quinoa en soja sausje 18

vegetarisch slaatje met taboule spelt en feita (kan ook VEGAN) 18

KIDS balletjes in tomatensaus 8

VOOR ERBIJ verse frietjes (voorgebakken, nog af te bakken) /
natuuraardappel /
slaatje 5

huisgemaakte mayo 1,5

DESSERTJES chocomousse 3,5

rijstpap 3,5

BIEREN Belgoo Luppoo 3 50 cl Lambiek Girardin 5
Belgoo Bloemekei 3 50 cl Kriekenlambiek Girardin 6
Herberg Tarwe 3 Geuze Girardin 75 cl 8
Herberg Tripel 3 Huisgemaakte rode Porto 50 cl 10

Heroes Tripel 3

HUISWIJN WIT: Chardonnay - Pablo Claro - Biodynamisch - Spanje - Terra de Castillia 15
ROOD: Tempranillio - Pablo Claro - Biodynamisch - Spanje - Terra de Castillia 15

ZERO WASTE - GEEN AFVAL  we gebruiken ons eigen materiaal, breng jij het ZO SNEL MOGELIJK proper terug?

AFHALEN SOLIDAIR, JA! Één GRATIS extra maaltijd*
don - zat: 17u30 - 19u zon 11u30-13u *om aan iemand te schenken als extra steun

GRATIS LEVERING AAN HUIS (vanaf €60 in een straal van 10 km)
ik geraak niet tot bij jullie en vraag om te leveren (don -zat na 18u30 en zondag na 12u30)
adres+nummer GSM: …………………………………………………………………………………………………………………………

BETALEN cash (gelieve gepast te betalen) - bankcontact - per overschrijving BE29 1030 3285 3564

Bedankt voor je bestelling,  wij hopen u nog eens te mogen bedienen, Ness, Peloes en het voltallige Smidseteam!


