Alsput, het gezelligste plekje in de Zennevallei, poort naar het Pajottenland ! ! !
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ALSPUTS AFHAAL KERSTMENU
van

zaterdag 19 tot zondag 27 december 2020

Gerookte everzwijnham met peer, veenbessen, uienconfijt
en kramiektoast

Alsput plastic vrij niet alleen in mei!
Breng steeds al je gebruikte bakjes en potjes terug aub
Of breng je eigen kommen of potten mee die we graag voor U
vullen.
Een warmhoudbox, frigobox of andere bakken om alles in te
vervoeren is ook handig

***

Een lekker glas wijn :
Wij raden onze cava en Spaanse wijnen aan voor
10 euro per fles. De moeite waard.

Jagersroomsoep
***

Civet van hert en everzwijn met witloof, appel, veenbessen
en aardpeerpuree of kroketten

Bekijk ook onze andere wijnsuggesties in ons “winkeltje”

***

Kerststronk
Het menu €40,00 p.p.
Het menu aan huis geleverd €45,00 p.p.
(in een straal van 5 km – verder is overeen te komen )

Bestel vanaf vandaag ons afhaal ”Kerstmenu”
Bedankt voor de steun

Bekijk ook onze dagmenu’s en traiteurlijst

Volg ons op facebook
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ALSPUTS AFHAAL OUD/NIEUWMENU
van

maandag 28 december ’20 tot zondag 10 januari ‘21

Alsputse visbordje
(gerookte zalm, heilbot, tomaat garnaal, perzik-tonijn)
***

Aardpeer-pompoenvelouté
***

Ossehaas OF hertefilet met winterse wokgroenten, appel en
veenbessen met krielaardappelen
***

Nieuwjaarsdessert

Alsputse Tapasschotel (2 tot 6 personen) €

49,00
- 4 kaastoast met provençaalse kruiden en dille
- 3 wraps met plattekaas, bieslook, gerookte zalm
- 3 wraps met plattekaas, bieslook, beenham
- 4 spek met pruimen
- 4 kippenboutjes
- 4 gebakken balletjes
- 4 kibbeling
- 4 minikaaskroketjes
- 4 pompoensoepjes
- 4 soepstengels met sesamzaadjes
- 4 rosbief met augurk
- 4 tomaat mozzarella
- Groentestaafjes
- Huisbereide dipsausjes (mayonaise, tartaar, cocktail)
Met 1 fles cava Perelada Stars Reserva €59,00

Het menu €47,50 p.p.
Het menu aan huis geleverd €52,50 p.p.
(in een straal van 5 km – verder is overeen te komen )

Bestel vanaf vandaag ons afhaal ”Oud/Nieuwmenu”
Bedankt voor de steun

Bekijk ook onze dagmenu’s en traiteurlijst

Volg ons op facebook

