Maandmenu april

Paasmenu

• Hapje van de chef
• Velouté van groene asperges
met kervelslagroom
Anno 1711

Restaurant - Tearoom

In Den
Zoeten Inval
Openingsuren:
10.00 - 22.00 uur
woensdag 9.00 - 14.00 uur
donderdag gesloten
www.indenzoeteninval.be
indenzoeteninval@skynet.be
013 32 63 51
Grote Markt 6 - 3290 Diest

580984_DE_ZOETE_INVAL_KAART.indd 1

• Parelhoen, kaas, bier van Chimay
Of
• Tarbot, waterzooi van witte en
groene asperges
Of
• St. Jacobsnootjes, asperges,
hopscheuten, mousselinesaus
(Supplement 10,00 euro)
• 3 X chocolade
38,00 euro per menu
(menu per tafel)

• Aperitief met paashapjes
• Lente slaatje met lauwe asperges en
gerookte eendenborst
• Aspergeroomsoepje met garnaaltjes
• De voorbode van de lente met lamzadel
en groentegebakje
• Dessertje op zijn paasbest
• Koffie met babbelsnoepjes

€ 52,00 per menu (menu per tafel)
Deze menu is te verkrijgen op vrij 30,
zat 31 maart, zon 1 en ma 2 april.
Tevens zijn tijdens de paasdagen
a la carte gerechten te verkrijgen.

Feestzaaltje ter
beschikking voor
allerhande feestjes.
(max 24 personen)
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Maandmenu mei

Maandmenu juni

Champagne brunch all-in

• Hapje van de chef

• Hapje van de chef

• Asperges, botersausje,
gepocheerd eitje

• Carpacciorolletjes van rund,
gevuld met kreeft en avocado

Elke zondag van 10.30 u. tot 14.30 u.
mits reservatie 24 uur vooraf

• Papillot met langoustines en
jonge prei

• Zeebaars gegrild op laurier

Of
• Lamsmedaillon met trio van asperges
Of
• Babykreeftje
op de wijze van de chef
(supplement +10,00 euro)

Of
• Brazade van eend met lauw slaatje
van aardappel en mais
Of

• Aardbeien met aspergeroomijs

• Gebakken kalfszwezerik en
crème van erwtjes
(supplement +10,00 euro)

38,00 euro per menu
(menu per tafel)

• Aardbeien in sinaasappelgelei en
geklopte frisse room

Zomervakantie
van dinsdag 26 juni 2018
tot en met vrijdag 13 juli 2018

38,00 euro per menu
(menu per tafel)
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• Glas cava •
• Glas vers fruitsap •
• Gedurende gans de brunchperiode,
koffie, thee, warme chocolademelk,
witte en rode wijn en waters
(andere fris- en alcoholische dranken
supplement bij te betalen) •
• Assortiment broodjes, croissants,
koffiekoekjes, assortiment beleg •
• Eiergerecht met spekreepjes,
champignons en bieslook •
• Pastagerechtje •
• Visgerechtje •
• Streekgerechtje •
• Dessertbuffet - Vanaf 10 personen buffet •
Al de gerechten worden bereid volgens
het seizoen
*** duur van de brunch 4 uur ***
45,00 euro per persoon
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