
MENU’S          € 29.50/persoon

Menu 1

Rundstartaar met Aziatische toets

Garnalensoep met verse garnalen (0.5l/p)

Varkenshaasje met Pakenhofsaus

◊

Menu 2

Scampi lookroom

Kalkoengebraad met graanmosterdsaus en spekjes

Crème brulée gebakje

◊

Menu 3

Tomatensoep met balletjes (0.5l/p)

Tartaar van tomaat met grijze garnalen en peterseliecoulis

Tongrolletjes op Normandische wijze

◊

Menu 4

Champignonsoep met gerookte ham (0.5l/p)

Vispannetje

Everzwijnstoofpotje

◊

Kidsmenu          € 14.50/persoon

Tomatensoep met balletjes (0.3l/p)

Vol – au – vent 

Chocomousse

De inhoud van deze menu’s kunnen NIET gewijzigd worden!

afhaaldagen :
24 december 2018 van 12u tot 15u

25 december 2018 van 10u tot 14u

31 december 2018 van 12u tot 15u

1 januari 2019 van 11u tot 14u

laatste besteldag : 
16 december 2018

Te bestellen en af te halen in het Pakenhof

Onmiddellijk te betalen bij bestelling! (enkel cash)

Dit om het afhalen vlot te laten verlopen

We wensen jullie alvast prettige feestdagen

en een fantastisch 2019!

www.pakenhof.be
praat & eetcafé



VOORGERECHTEN

Tartaar van tomaat met grijze garnalen en peterseliecoulis € 11.50/p

Scampi lookroom 6 stuks/persoon    € 16.80/p

Scampi curry (met spekjes en appel) 6 stuks/persoon  € 16.80/p

Vispannetje (kabeljauw, zalm, zeevruchtjes in pittige roomsaus) € 14.90/p

Rundstartaar met Aziatische toets    € 11.50/p

Voorgerechten worden geserveerd met brood

HOOFDGERECHTEN

Vol – au – vent      € 11.50/p

Everzwijnstoofpotje      € 17.00/p
(met rapen, wortelen, zilveruitjes en een peertje in rode wijn)    

Varkenshaasje met Pakenhofsaus    € 15.50/p 
(licht pikante tomatensaus met ajuin en champignon)    

Kalkoengebraad met graanmosterdsaus en spekjes € 17.00/p 

Vispannetje (kabeljauw, zalm, zeevruchtjes in pittige roomsaus) € 19.90/p

Tongrolletjes op Normandische wijze   € 21.50/p 
(witte wijnsaus met mosselen en garnalen)

Hoofdgerechten worden geserveerd met winterse groenten en 

kroketten OF aardappelgratin OF puree

DESSERT

Kerststronk       € 4.00/p

Crème brulée gebakje      € 3.00/p

Crème van mango met abrikoos    € 4.00/p

Duo van witte chocolademousse en aardbeienmousse € 4.00/p

Chocomousse met banaan     € 4.00/p

Gebakjes bij de koffie (4 stuks)    € 5.00/p

FONDUE (± 350g vlees/persoon)  € 14.00/persoon

Elke schotel bevat per persoon een gevarieerde mix van :

rundvlees – varkensvlees – kalkoen – gehaktballetjes

GOURMET (± 350g vlees/persoon)  € 16.00/persoon

Elke schotel bevat per persoon een gevarieerde mix van :

kip – kalkoen – varkensvlees – rundvlees – lamsvlees 

- gehaktbereiding – gepaneerde bereiding – pensen

Extra’s bij de fondue en gourmet schotels :

Groenten (mix van warme groenten)  € 5.00/persoon

Saus       € 2.00/persoon 
graanmosterdsaus OF pepersaus OF champignonsaus OF pakenhofsaus 

    

HAPJES

Zalmtartaar met dillecrème    € 1.50/hapje

Tomaat met pesto     € 1.50/hapje

Geitenkaas met tomatenkonfijt en paprika  € 1.50/hapje

Tartaar van kabeljauw, curry en bloemkool € 1.50/hapje

SOEPEN

Tomatensoep met balletjes    € 4.50/liter

Garnalensoep met verse garnalen   € 8.00/liter

Champignonsoep met gerookte ham  € 4.50/liter

 


