Deze informatie is slechts indicatief. Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het
bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.
Voor een up-to-date en correcte prijsofferte dient u steeds feestzalen Familia te contacteren.

Afhaalgerechten
Voorgerechten
Artisanale kroketten van Brugse kaas 2st.

€8

Artisanale garnaalkroketten 2st.

€9

Kroketten witloof ham en kaas 2st.

€8

Kroketten van scampi en rode curry 2st.

€9

Scampi’s in curry en kokosroom

€ 11

Soepen
Tomatenroomsoep met balletjes

€ 6 per l

Romige preisoep met gerookte Serranoham

€ 7 per l

Hoofdgerechten
Gegratineerd witloof met beenham

€ 11

Lasagne

€ 11

Kalfsfilet pur in oude portosaus

€ 22

Iberico varkenshaasje in graanmosterdsaus

€ 19

Noordzeetongfilet op Normandische wijze

€ 22

Vispannetje

€ 19

Koolvisfilet met fijne groentjes en tuinkruiden

€ 15

Kabeljauwhaasje met prei en witte wijnsaus

€ 21

Gegratineerde Canadese kreeft met tuinkruidenboter

Dagprijs

Kreeft Bellevue

Dagprijs

Op vraag ook verkrijgbaar: Ierse ribeye, graangevoederd

€ 45 per kg

Desserten
Appelstrudel

€5

Fantasie van chocolade

€5

Tiramisu
€5
Alle bestellingen zijn af te halen bij Feestzaal Familia – Kleinmannekensstraat 4 – 2580 Putte
Bestellingen tijdig doorgeven op het nummer: 015/75 59 56

Deze informatie is slechts indicatief. Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het
bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.
Voor een up-to-date en correcte prijsofferte dient u steeds feestzalen Familia te contacteren.

Valentijnmenu (enkel afhaal)
Geldig op 12,13 en 14 februari
Hapjes
*
Gemarineerde zalm met zure room, golden appel en komkommer
of
Kroketten van scampi en rode curry
*
Velouté van knolselder en gerookte eend
*
Traag gegaarde parelhoenfilet en fine champagnesaus
*
Cupido’s dessert
€37 per persoon

Alle bestellingen zijn af te halen bij Feestzaal Familia – Kleinmannekensstraat 4 – 2580 Putte
Bestellingen tijdig doorgeven op het nummer: 015/75 59 56

