TAKE OUT RESTAURANT DE GRAVE
Bestellen kan via mail: peter-vandevyver@hotmail.com of
03/248.11.41 of ter plaatsE. BESTELLEN KAN JE TOT 17.00 uur.
Open van maandag tot en met donderdag van 12.00 uur tot 19.00 uur vrijden van 12 uur tot 20.00
uur en Zaterdag van 17.00 tot 20.00 uur.
Uithalen van vers bereide gerechten. Warm geleverd op borden.
BELGISCHE ASPERGES OP VLAAMSE WIJZE OF MET ZALM EN MOUSSELINSAUS 22.00 !
NIEUW: Steak tartaar met sla en frietjes 24 .00 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NIEUW: Italiaanse steak tartaar met pesto, parmezaanschilfers , rucola en frietjes 24.00!!!!!!!!!
NIEUW: VISSUGESTIE VAN DE WEEK. ( elke week een nieuwe suggestie.)!!!!!!!!!!!
Tomaat gevuld met grijze garnalen en frietjes 22.00
Vide met sla en frietjes. 17.00
Potje stoofvlees met witloofsla en frietjes. 17.00
Aberdeen angus contre filet met witloofsla en frietjes 26.00
Ierse Filet pur met saus naar keuze en frietjes.29.00
Kipfilet met slaatje en saus naar keuze.22.00
Hamburger van de chef met sla en frietjes.16.00
Salade Nicoise met kort gebakken tonijn, met brood of frietjes.17.00
Salade met geitenkaas en spekjes met brood en frietjes.14.00
Salade vegetarisch met appeltjes en geitenkaas met brood en frietjes.14.00
Huisgemaakte kaaskroketjes 2 stuks met gerfruite peterselie en citroen. 11.00
Huisgemaakte garnaalkroketjes 2 stuks met gerfruite peterselie en citroen. 14.00
Duo van Garnaal en kaaskroketjes met gefruite peterselie en citroen. 12.00
Spaghetti Bolognaise.12.00
Penne met kip en zachte curry.12.00
Penne met pesto en verse groenten.12.00
Penne Arabiata.12.00
Scampis met zachte curry en frietjes.22.00
Scampis met kruidenboter en frietjes.22.00
Scampis op Bretoense wijze en frietjes.22.00
In al onze prijzen zit 6% btw inbegrepen.

Tot binnenkort. Inge en Peter.

KINDERGERECHTEN

KINDERKIP MET APPELMOES EN FRIETJES

12

KINDERVIDE MET FRIETJES

12

CURRYWORST (2 stuks) MET FRIETJES

10

KINDERSPAGHETTI

10

SUGGESTIE APEROTIME AT HOME
KIBLING ( 9 STUKS ) MET TARTARE SAUS

12

SCHOTEL WARM GEMENGD ( 15 stuks)

12

