Lispersteenweg 277

2500 Lier

Tel. 03 480 21 18 * Fax 03 480 96 59
www.huis-perfect.be

EINDEJAARSFOLDER

Prettig eindejaar en een voorspoedig 2021!

Hapjes
Huisgemaakte borrelhapjes :
kaas, kaas-ham, garnaal, kip, pizza, zalm, worstenbroodjes

€

1,10 /st.

Koude voorgerechten
Carpaccio op bord gedresseerd
Vitello Tonnato op bord gedresseerd

€
€

8,90 /bord
9,20 /bord

Soepen
Tomatenroomsoep
Knolselderroomsoep
Aspergeroomsoep met kip

€ 4,95 / liter
€ 4,95 / liter
€ 5,95/ liter

Hoofdgerechten
Gevogelte
Bij de kalkoengerechten zijn geen kroketten, krieltjes, puree of gratin dauphinoise en diverse groenten
inbegrepen. Ze kunnen wel afzonderlijk worden bijbesteld.

Gevulde kalkoenfilet champignon of mandarijn of
appel/rozijn of truffel
Gevulde kalkoen (vanaf 8 pers.) champignon of mandarijn
of appel/rozijn of truffel

€

11,45 /p.

€

8,60 /p.
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Fondue, gourmet en steengrill
Vlees-fondue :
€
Chateau-briand, kalfstournedos, varkensmignonette,
kipfilet, bollekes, worstje, dadel met spek.
Kinder-fondue :
€
Kipfilet, bollekes (4st.),worstje.
Vlees-gourmet :
€
Chateau-briand, kalfstournedos, varkensmignonette, kipfilet,
lamskroontje, hamburger, worstje, bacon/kaas.
Vlees-gourmet special:
€
Hertenfilet, eendeborstfilet, parelhoenfilet, Duroc-steak,
kalfstournedos, Chateau-briand, bacon/kaas, mini chipolata
Kinder-gourmet :
€
'Kipfilet, kalfskoekje, hamburger,
worstje en bacon/kaas.
Gevogelte-fondue :
€
Eendeborstfilet, parelhoenfilet, gepaneerd kalkoenblokje
kipfilet, kippenbolletje en worstje
Gevogelte-gourmet :
€
Eendeborstfilet, parelhoenfilet, gepaneerd kalkoenlapje
kipfilet, kippenworstje, kippenburgertje, duivenfilet.
Groenten steengrill:
€
Paprikareepjes, champignonschijfjes, rode ajuinringen,
schijfjes courgette, tomaten, aubergines.
Tepanyaki:
€
Kipstokje, souvlaki, chipolata, zesribburger,
gem. steak, gem. lamskotelet, gem. varkenshaasje,
gem. scampi en gekruide zalmfilet

Extra gourmet:

* mini chipolata
* mini burger
* bacon cordon bleu

€ 0,45/st.
€ 0,50/st.
€ 0,75/st.

Extra fondue:

* fonduebolletje
* dadel/spek
* fondue worstje

11,80 /p.

5,50 /p.
13,00 /p.

17,60 /p.

6,50 /p.

10,80 /p.

13,90 /p.

4,95 /p.

14,90 /p.

€ 0,30/st.
€ 0,55/st.
€ 0,25/st.

Extra's, afzonderlijk te verkrijgen

Warme sausjes (verkrijgbaar in traiteurtoog)
Peperroom-,champignonroom-,bearnaisesaus
Koude sausjes (verkrijgbaar in traiteurtoog)
Tartaar, cocktail, look, bieslook, barbecue, zigeuner
Curry ananas
Groenten assortiment (vanaf 4p.)
Warm groentenassortiment (per 3 pers.)

€

3,20 / potje

€
€
€

1,65 / potje
8,50 /p.
5,80 /p.
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Winterbarbecue
BBQ spek, kippenstokje, pippo, BBQ steak
€
Vergezeld van Franse bakpatatjes en warme groentjes:
spruitjes, witloof, wortelen, boontjes met spek, bearnaisesaus,
peperroomsaus en stokbrood inbegrepen

16,20 /p.p.

Kaas- en patéschotels
Kaasplank classic (250 gr p.p.)
Kaasplank speciale (250 gr p.p.)
Kaasplank dessert (150 gr p.p.)
Garnituur:
vers en gedroogd fruit, noten, slamix, honing en confituur
Patéschotel + Garnituur

€
€
€

8,50 /p.p.
11,50 /p.p.
5,90 /p.p.

€
€

5,20 /p.p.
14,80 /p.p.

Waarborg schotels en planken

€

15,00

Desserten
Verkrijgbaar in traiteurtoog

Creme Brulee
Chocolademousse
Chocolademousse met advocaat
Tiramisu speculoos
Brésiliennetoetje
Rijstpap krieken
Gele rijstpap
Feest stronken

Appart aan bakkerij bestellen

Bestel tijdig!!! Warme gerechten voor kerst tot dinsdag 15 dec.
Warme gerechten voor oudjaar tot dinsdag 22 dec.
Tijdens de drukke feestdagen zijn wij genoodzaakt te werken
volgens onze eindejaarsfolder.
Afwijkingen van bereidingen zijn helaas niet mogelijk.
Betalen bij afhalen van schotels en alle bereide gerechten.
Bij schotels terugbrengen, zich aanmelden.

Openingsuren voor de feestdagen:

Do.
Vr.
Zat.

24 december 2020
25 december 2020
26 december 2020

8.30u tot 16.00u
KERSTMIS GESLOTEN
voormiddag van 8.30u tot 12.30u
namiddag gesloten

Do.
Vr.

31 december 2020
1 januari 2021

8.30u tot 16.00u
NIEUWJAAR GESLOTEN

'Heerlijke' feestdagen gewenst,
't Perfect team
Prijzen ten allen tijden veranderbaar
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