Sylvesteravond
Vrijdag 31-12-2010

Brunch
Zaterdag 1-1-2011

Nieuwjaarsmenu
1, 2 en 3 januari 2010

We starten allen gezellig
omstreeks 19.00 uur

We starten om 11.00 tot
15.00 à volonté

Zaterdagavond-zondag en
maandag

“Aperitief Maison”
Italian Brunch
met hapjes
*****
Vanaf 11.00 uur “Collazione italiana” :
Loempia van fazant met madrassiroop
of
Allerlei italiaanse charcuteries, fagioli e pommodoro
Terrine van mojama en amandelen
*****
pancetta en eieren, pancetta gegrild, brioche
Vélouté van boschampignons en Sint-jacobsvruchten
assortiment broden , fruit en yoghurts
*****
fruitsap , prosecco en cafe americano
“Scropino siciliano”
smeuïge sorbet met prosecco en grappa
Vanaf 12.00 uur
*****
Kalfstournedos - quiche paddestoelen - demi glace
en geplette peper
“Zuppa di coppata e fagioli verdi “
*****
Snijbonen soep met parmaham
Kaasschoteltje
of
salade bar - tomaat mozzarella - fritelle
Sylvestersurprise
****
parma meloen - vispatées - wildpastei - gestoomde
Middernachtglaasje “ca’del doge”
zalm
gerookte vissoorten enz....
Prijs per persoon 57€ exclusief dranken
ravioli napoli - scaloppa funghi
Forfait aangepaste wijnen-fris-koffie
tongrolletjes witte wijn en spinazie - visassortiment a
tot en met dessert 18€
la diavola
Reservaties zijn enkel geldig na betaling cash of onTiramisù - chocomousse - vers fruit - ijs
line banking - foca bvba-sudetsol
(BE72 6715 0014 5916 - BIC:EURBBE99)
Met vermelding van uw naam - email (@=at)
Reservatie vereist ! ! - 29.70 € PP
en sylvesteravond
kinderen onder 12j 15€ PK

Penne met bospaddestoelen
of
Huisgerookte zalm met balsamico en parmigiano
*****
Everzwijn - wildpoivrade - winterboeket
of
Tongrolletjes met een beurre rouge en gestoomde
groentjes
*****
Kaasschoteltje
of
Sorpresa dello chef

33.70 € PP

All in + 11.30 € PP i.p.v. 17€ (45€ pp all in)

Kerstmenu
25-26 december 2010
Sint-jacobsvruchten - linzen - zure room
of
San Danielle - meloen
*****
Gevulde kwartel - balsamico - winterboeket
of
Heilbot - saffraan - broccolli en walnoten
*****
Kaasschoteltje
of
Zuppa inglese

Reservatie vereist !! 38.00 € PP

All in + 12 € PP i.p.v. 17€ (50€ pp all in)

Afhaalgerechen
Feestdagen

Oesters 6 stuks
Timbaaltje gerookte zalm en garnalen
Truffelsoep-scampi 1L (3p per Liter )
Minestrone 1L (3p per liter )
Loempia fazant madras
Gamba’s fijne kruiden

9.00
10.00
16.00
12.00
8.00
11.00

1/2 kreeft belle vue of mediterraans
1/1 kreeft belle vue of mediterraans

17.00
30.00

Ravioli truffel
Penne spek scampi
Gevulde tongrolletjes preiroom
Zalm boschampignons
Hertestoverij met binkbier
Everzwijn-paddestoelen-poivrade

14.00
14.00
14.00
15.00
14.00
18.00

Tiramisù
4.00
Chocomousse
4.00
Dessert Royal (boscvruchten,anglaise,eiwit) 5.00
-----------------------------------------------------------------Al de hoofdgerechten zijn vergezeld van aardappelen, gratin of puree
-----------------------------------------------------------------Bestellingen worden aangenomen tot op 24 uren
op voorhand . 24-12 afhalen mogelijk tot 17.30
en 31-12 tot 18.30
--------------------------------------------------------------------------------

Afhaalformule geldig van 24/12/2010 tot en met
1/1/2011
-----------------------------------------------------------------Bestellingen geldig na voorschot 20% cash
of online banking (BE72 6715 0014 5916 BIC:EURBBE99) foca bvba
Met vermelding van uw naam - email (@=at)
Plankstraat 2 - 3800 SINT-TRUIDEN
Tel. 011 68 66 60
www.sudetsol.be - info@sudetsol.be

Feestdagen 2010
Menu’s
Kerstmis - Sylvester
Afhaal
Brunch

