Maandmenu januari

Maandmenu februari

• Hapje van de chef

• Hapje van de chef

• Witloofgratin met Gandaham
• Coq-au-vin

• Toast met aardappelstoemp en
gekonfijte eend

Of

• Kwartel met gekonfijte raapjes

• Kabeljauw met prei

Of

Of

• Stoofpotje van snoekbaars, wortel,
courgette

Anno 1711

Restaurant - Tearoom

In Den
Zoeten Inval

• Kreeft uit de oven
(supplement +10,00 euro)

Of

• Sabayon “klassiek”

• Chateau Briand met ganzenlever
(supplement + 10,00 euro)

38,00 euro per persoon
(menu per tafel)

• Geflambeerde flensjes

Openingsuren:

www.indenzoeteninval.be
indenzoeteninval@skynet.be
013 32 63 51
Grote Markt 6 - 3290 Diest

585059_DE_ZOETE_INVAL_KAART.indd 1

❅

❄
❆
❄

❅❆

❆❅❄

Wintervakantie
van vrijdag 1 februari tot en met
donderdag 7 februari 2019

❆

38,00 euro per menu
(menu per tafel)

❄❅❆

10.00 - 22.00 uur
woensdag 9.00 - 14.00 uur
donderdag gesloten
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Sint - Valentijn

Maandmenu maart

Champagne brunch all-in

Sint-Valentijns
Menu

• Hapje van de chef
• Kroketjes van parmaham

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

• Parelhoen, lentegroensels

Donderdag 14 februari
uitzonderlijk open vanaf 18.00u.
Enkel de Sint-Valentijns menu
te verkrijgen
Enkel op reservatie!

• Zeebaars met coulis van peterselie

❤ Bubbels met Cupido hapjes

• Lamsfilet, port, bloemkoolgratin
(supplement + 10,00 euro)

❤ Gebakken oesters met witloof
❤ Bisque van kreeft
❤ Mals kangoeroe biefstukje, gratin,
seizoensgroentjes
❤ Valentijns dessertje
❤ Koffie met babbelsnoepjes

55,00 euro per menu (menu per tafel)
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Of
Of

• Fantasie dessertje van de chef
38,00 euro per menu
(menu per tafel)
Feestzaaltje ter beschikking voor
allerhande feestjes.
(max 24 personen)

• 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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