CULINAIRE FOLDER

T: 056/31 12 82 W: WWW.MINGNEAU.BE
A: GELUWESTRAAT 130, 8940 WERVIK

Warme hapjes
Bladerdeeghapjes
Voordeelpakket 1 (15st.)
Voordeelpakket 2 (24st.)
Zes bruschetta's v/h huis
8 gebakken kippenvleugeltjes
Nacho's
8 gelakte ribbetjes

€ 16,00
€ 24,00
€ 6,95
€ 4,00
€ 4,95
€ 7,00

Koude hapjes
Carpaccio v/h huis
Vitello tonnato
Springrol met pastrami
Tartaar van zalm met groene appel
Garnaalcocktail

€1,60/st.
€ 1,60/st.
€ 1,60/st.
€ 2,00/st.
€ 2,00/st.

Koude aperiobox
4 à 6 pers € 35,00

Noothammetje, pastrami, frankfurter, félino,
chorizoworstjes, grillworst, blokjes oud Roeselare,
spiesjes manchego, wrap met rode pesto, gedroogde
ham en parmezaan, heks'nkaas, groene pesto,
préparé royal, zalmfestijn + bijpassende toastjes

Warme aperiobox
4 à 6 pers
€ 26,00
Gebakken kippenvleugeltjes, mini gehaktballetjes,
grillworst met en zonder kaas, witte pens, gelakte
ribbetjes, bbq dipsaus

Soep
Asperge
Butternut/ pompoen
Gele paprika/ knolselder
Pastinaak/ wortel
Tomaat met balletjes

€ 3,20/l
€ 3,20/l
€ 3,20/l
€ 3,20/l
€ 3,60/l

Koude voorgerechten
Gebakken rundsrosbief met pesto
Rundscarpaccio
Vitello Tonnato
Noors Visbord

€ 8,20/pers.
€ 8,90/pers.
€ 8,90/pers.
€ 11,80/pers.

Warme voorgerechten
Vispannetje v/h huis
Scampi's (6) in currysaus met
fettuccini
Duo van zalm in bearnaise
Visserspotje (kabeljauw, zalm,
goudbrasem) in bieslooksaus
Gegratineerd vispannetje (kabeljauw,
zalm en lenghaas) met spinazie en
garnalen in wittewijnsaus
Garnaalkroketten (per 4 stuks)
Kaaskroketten (per 4 stuks)

€ 8,20/pers.
€ 9,60/pers.
€ 10,40/pers.
€ 10,90/pers.
€ 11,80/pers

€ 11,60
€ 6,60

Hoofdgerechten (vis)
Vispannetje vh huis
€ 13,20/pers.
Visserspotje (kabeljauw, zalm,
€ 15,50/pers.
goudbrasem) in bieslooksaus
Gegratineerd vispannetje (kabeljauw, € 16,20/pers.
zalm en lenghaas) met spinazie en
garnalen in wittewijnsaus

Hoofdgerechten (vlees)
Bereid orloff v/h huis
Kalkoenfilet in roze pepersaus
Beenhesp in mosterd- of
champignonsaus
Opgevulde kalkoenfilet in
champignonsaus
Kalkoenfilet v.d. chef in bruine
fondsaus
Kalkoenhaasje in oesterzwamsaus
Kalkoenblanquette met omer
Varkenshaasje peperoni in roomsaus
Kalkoennootjes in mosterdsaus
Coq au vin (zonder beentjes)
Opgevulde parelhoenbil "fine
champagnesaus"
Eendenborstfilet in GrandVeneursaus
Ragout van hert
Hertenkalffilet in bruine wildsaus

€ 7,80/pers.
€ 7,80/pers.
€ 7,80/pers.
€ 7,80/pers.
€ 8,10/pers.
€ 9,40/pers.
€ 9,60/pers.
€ 9,60/pers.
€ 9,60/pers.
€ 9,60/pers.
€ 12,80/pers.
€ 14,60/pers.
€ 16,20/pers.
€ 18,90/pers.

Gourmet schotel € 10,40/pers.
Kippengyros, mini cordon bleu, kalfstournedos,
varkensbrochet, chipolata, gemarineerde
kalkoenfilet, kippenburger, kaassteak en
gemarineerd rundsbiefstuk + sausjes

Fondue schotel

€ 9,40/pers.

Malse blokjes van kip, kalkoen, rund en kalf,
chipolata, kip-, kaas-, varkens- en campagnard
gehaktballetje + sausjes

Teppanyaki

€ 14,20/pers.

Rumsteak "epos", kalfslapje, lamsfilet (natuur),
hofmeester varkenshaasje, chipolata, beenhesp,
amerika burger, kalkoenlapje, grillworst en
groentebrochette van courgette, tomaat en
champignon met sausjes tartaar, bearnaise en
mosterd

Verrassingsbroodjes

1,30/st.

Witte en bruine piccolo's met gerookte zalm, hesp,
bacon, préparé, kaas, krab-, hespen-, en duivelsalade
(wij stellen voor 5, 6, 7 of 8 per persoon)

Feestbuffet

€ 17,90/pers.

Tomaat met grijze garnalen, gerookte zalm, gevuld
eitje met krab, asperges in hesp, gandaham met
meloen, casselrib, gebakken kippenboutje,
rundsrosbief, kippenwit en salami v/h huis

Luxebuffet

€ 21,80/pers.

Tomaat met grijze garnalen, gerookte zalm,
makreelfilet, gestoomde zalm met kruiden, spiesje
van gerookte paling, glaasje met viscocktail, eitje met
krab, beenhesp, kippenwit, casselrib, gandaham met
meloen, Italiaanse parmasalami en gebakken
rundsrosbief

Al onze buffetten zijn inclusief
sausjes, koude groenten,
pastasalade en
aardappelsalade of frietjes

Warme groenten

€ 4,40/pers.

Gestoofd witloof, boontjes, duo van courgettes,
opgevuld tomaat, appeltje en champignons

Koude groenten

€ 4,40/pers.

Gemengde salade, tomaat, komkommer, geraspte
wortelen, rauwkostsalade en boontjes

Groentesalade medium € 4,88
Geraspte wortelen, ijsbergsalade, radijsjes,
kerstomaten, komkommer en rucola

Aardappelen
Kroketten
Gratin Dauphinois
Verse frieten
Puree
Aardappelen met schil in rozemarijn
Aardappelsalade
Gebakken krieltjes

€ 0,28/st.
€ 3,90/pers.
€ 0,90/pers.
€ 2,40/pers.
€ 3,20/pers.
€ 2,40/pers.
€ 2,90/pers.

Sauzen
Champignon
Grand Veneur
Roze peper
Bruine room
Mosterd
Bearnaise

€ 9,90/l
€ 9,90/l
€ 9,90/l
€ 9,90/l
€ 9,90/l
€ 9,90/l

