Take away / levering aan huis
Week 21-25 oktober
Voorgerechten
• Kaaskroketjes €2 per stuk
• Huis gerookte zalm met groene asperge €10
• Vitello tonato €10
Soep
• Minéstroné €6 per liter
Hoofdgerechten
• Tagliatelle met scampi €12,50
• Balletjes in tomatensaus met gebakken aardappeltjes €7,50
• Chipolata met wortelpuree €7,50
• Vispannetje van de chef €12,50
• Slow cooked spare ribs met wedges potatoes en een slaatje €12,50
• Wildstoofvlees met een stoofappeltje en gratin €12,50
Desserts
• Tiramisu €4
• Chocolademousse €3,50
Nieuw!!! TAPASSCHOTEL!!! €12,50pp
• Zongedroogde tomaatjes met olijven
• Seranoham met meloen
• Manchego kaas
• Tortilla met gerookte zalm
• Albondigas (warme gehaktballetjes)
• Scampi aioli (warm)
• Kip met chorizo (warm)
• Broodjes
28 oktober – 1 november (Alerheiligenweekend)
Voorgerechten
• Parmaham met burrata en tomaat €10
• Kaaskroketjes €2 per stuk
• Vitello tonato €10
• Carpaccio van ossehaas met ruccola en parmezaan €10
Soep
• Pompoensoep met kurkuma €6 per liter

Hoofdgerechten
• Chipolata met puree van groene kool €7.5
• Tongrolletjes dugléré met puree €12.50
• Eenden filet met roze pepersaus en een kaneelappeltje, kroketjes €17.50
• Gevulde aubergine met zuiderse groenten en ricotta €12.5
• Penne carbonara €7.50
• Spaghetti bolognaise €7.50
• Gehaktballetjes in tomatensaus met wortelpuree €7.50
Desserts
• Limoncello tiramisu met blauwe bessen €5
• Chocolademousse €3,50
Allerheiligen menu €35pp
• Parmaham met burrata en tomaat
• Pompoensoep met kurkuma
• Eendenfilet met roze pepersaus, kaneelappeltje en kroketjes
• Limoncello tiramisu met blauwe bessen
Scandinavian brunch €25 pp
• Assortiment broodjes (broodjes, chocoladebroodjes, croissants, kaneelbroodjes)
• Botertjes, confituur, boerenham en 2 soorten kaas
• Smorrebrod met Deense haringhappen
• Roerei met Noorse gerookte zalm
• Yoghurt met blauwe bessen
• Vers geperst sinaasappelsap
•
•
•

Zweedse balletjes met rode bessen en puree
Gebakken zalmfilet met zurkelsaus
Verse fruitsla

Nieuw!!! TAPASSCHOTEL!!! €12,50pp
• Zongedroogde tomaatjes met olijven
• Seranoham met meloen
• Manchego kaas
• Tortilla met gerookte zalm
• Albondigas (warme gehaktballetjes)
• Scampi aioli (warm)
• Kip met chorizo (warm)
• Broodjes

Bestellen
Op onze website www.traiteurrobby.be kan u ook nog andere menu’s vinden.
•
•
•
•

Levering of afhalen van woensdag tot zondag
Gelieve minstens 24u op voorhand bestellen
Gratis levering regio Hasselt en Zonhoven
Volledig contactloze levering, betaling enkel via overschrijving

