Avelgemstraat 25
8550 Zwevegem
Tel. 056 75 54 57
De winkel is gesloten op
dinsdag en zondagnamiddag.
finessezwevegem.be

Aperitiefhapjes
Mini kippenboutjes

0.80/st

Koude lepelhapjes met gerookte zalm

1.50/st

Glaasje gevuld

met gerookte heilbot

1.50/st

met paté en uienconfituur

1.50/st

met garnalen

2.00/st

met couscous en scampi

2.00/st

Bordje carpaccio van rund

2.50/st

Bordje serranoham & meloen

2.50/st

Tapas schotel 		

7.00/pers

Soepen
Aspergeroomsoep
Tomatenroomsoep
Kervelroomsoep
Broccoliroomsoep
2.00/pers

Voorgerechten
Carpaccio van rund met rucola,
parmezan en pijnboompitten

10.95/pers

Bord met gerookte zalm,
garnalen, sla, ei en tomaat

12.95/pers

Visschelp voor in de oven

8.95/pers

Rijkgevuld vispannetje
op Nieuwpoortse wijze

10.95/pers

Gebakken scampi’s op wijze van de chef

11.95/pers

Tongrolletjes met garnalensaus

12.95/pers

Hoofdgerechten
Orloffgebraad van varken
met champignonsaus

8.00/pers

Orloffgebraad van kalkoen
met champignonsaus

8.50/pers

Gebakken kipfilet met groentensupreme
of druivensaus		

8.50/pers

Ardens gebraad met jagersaus

8.50/pers

Kalkoengebraad met champignonof roze pepersaus		

9.95/pers

Traag gegaard varkenshaasje
met champignon- of pepersaus

10.95/pers

Kalfsgebraad met jagersaus

12.95/pers

+

Assortiment van warme groenten
Jonge worteltjes, boontjes met spek,
witloof, verse broccoli en appel met veenbessen

6.00/pers

Verse aardappelkroketten

0.35/stuk

Verse frieten 		

1.50/pers

Aardappelgratin

2.50/pers

1 persoonborden
Bord met vlees, groenten en aardappelsalade

9.50/pers

Bord met vlees, groenten, aardappelsalade,
tomaat garnaal en vers fruit

12.50/pers

Bord met vlees, groenten, aardappelsalade,
tomaat garnaal, gekookte zalm en vers fruit

14.00/pers

Koude schotels
Gevarieerde vleesschotel
met tomaat garnaal en 2 sausjes

12.95/pers

Feestelijke vis- en vleesschotel met 2 sausjes

17.95/pers

Rijkgevulde versierde visschotel met 2 sausjes

19.95/pers

+ Assortiment van verse koude groenten

4.50/pers

+ Aardappelsalade of verse frietjes

1.50/pers

Koud buffet

24.95/pers

Vis

Vlees

Vers gepocheerde zalm

Ganda ham met meloen

Tomaat met grijze garnalen

Natuurham / asperges

Gerookte Noorse zalm

Gebakken rosbief

Gerookte heilbot

Gebakken varkensvlees

Gerookte forelfilet

Huisgemaakt kippenwit

Gevuld eitje

Salami

Langoustines
Tongrolletje en scampi’s supplement

+3.00

+ Assortiment van verse koude groenten		
+ Aardappelsalade, pastasalade of verse frietjes		
+ Tartaar en cocktailsaus

Gezelligheidsschotels
Fondue		

11.00/pers

Gourmet vlees (9 soorten)

11.95/pers

Gourmet vis en vlees (9 soorten)

14.95/pers

Teppan Yaki vis en vlees (8 soorten)

15.95/pers

+
Assortiment van verse koude groenten

4.50/pers

Groenten om mee te bakken + gemengde salade

4.50/pers

Aardappelsalade, aardappelnootjes
om te bakken of verse frietjes

1.50/pers

2 sausjes inbegrepen

Broodjes
7 Gevulde mini pistoletjes (wit / bruin)

7.00/pers

7 Gevulde mini sandwiches (wit / bruin)

7.50/pers

+

extra gerookte zalm en heilbot

+1.00

belegd met groenten		

+1.50

