
AFHAALMENU Nieuwjaar  ‘De Smidse Alsemberg’
Te bestellen tot donderdag 24 dec Afhaal woe 30 dec (17u30 - 18u30)
GSM 0472/25 86 55  mail: info@desmidse1655.be Don 31 dec (10u00 – 11u00)

DAG:………………………………………….NAAM:……………………………………………………………………………………………..;UUR:……………………. GSMNR:………………………………

Prijs Aantal
Aperitief fles Cava – Bio – Misolfa 75 cl 20

fles Girardin Geuze 75 cl 10
TIP: bestel beide flessen en maak zelf je 'half-en-half’

huisgemaakte rode porto 50 cl 10

Koude hapjes plank (per 2 pers) met onze 'Herisemham' + kaas van 12
Den Herberg' + witte & zwarte pens + olijfjes - ansjovis + 'pottekaas'

Warme hapjes assortiment (per 2 pers) van zwarte pens met Sint Jacobsnoot 15
en appel + zelfgemarineerde kippenboutjes traag gegaard
 + zelfgemaakte bitterballen met 'La Trappe Quadruppel'

Koude voorgerechten Moekes wildpaté met zijn garnituur 10
paté van kikkererwten met zijn garnituur (vege) 10
tartaar van gerookte zalm met groene appel en frisse dressing 10

Warme voorgerechten huisgemaakte kaaskroketjes - grondwitloof en coppa (everzwijn) 12
huisgemaakte kaaskroketjes - grondwitloof 10

2 stuks kaaskroketjes

scampi 'De Smidse' 6 stuks 12

Soep/consommé consommé van duif per liter 10

Hoofdgerecht ossetong in Madeirasaus met verse kroketjes 22,5
reebokbout traag gegaard in de lambiek met speltparel 25
vispannetje 'Classic' met koolvishaasje, zalm, garnaaltjes en purée 25
vegetarische tajine met geitenkaas, nootjes en rode biet 25

Dessert crumble in the jungle met rood fruit 6
kaasplankje met 4 verschillende kazen met brood en 'goei boter' 10
brokkel - blauw - oud - romig

Degustief huisgemaakte limoncello - 10 cl - 5
biertje om alles te laten zakken: Cuvée Mam'Zelle, Br. De Leite 5
selectie Schotse Single Malt Whisky uit 'T Parlement Halle - 4 cl - 9

Wijnen wit: Chardonnay - Pablo Claro - Spanje 15
wit: Chardonnay - Pablo Claro - Spanje - Selection Especial 20

rood: Tempranillo - Pablo Claro - Spanje 15
rood: Graciano/caber sauv - Pablo Claro Selection Especial 20

BETALEN cash/ per overschrijving BE29 1030 3285 3564 - GELIEVE EEN PLOOIBAK TE VOORZIEN!

Bedankt voor je bestelling, groetjes Ness, Peloes en het voltallige Smidseteam en een mooi nieuwjaartje gewenst!


