
De Wingerd bij u thuis

Beste klanten ,

Bedankt voor de bestellingen en afhalingen

en ons zo te steunen in deze moeilijke coronatijd.

Op vraag van onze klanten hebben wij voor volgende week enkel gerechten gewijzigd en toegevoegd.

Op deze manier hopen wij u de komende weken telkens wat anders aan te bieden

en u toch ook een beetje te verrassen.

Om praktische redenen vragen wij u uw bestelling zo snel mogelijk te plaatsen.

Dit kan telefonisch 054/327879 of via mail info@de-wingerd.be

Groetjes en veel sterkte aan iedereen in deze moeilijke periode.

Leen, Nikolaas en Frank.

Praktische info:

Bestellingen voor vrijdag 

ten laatste doorgeven op woensdagavond.

Bestellingen voor zaterdag en zondag 

ten laatste doorgeven op vrijdagavond.

Afhalen op vrijdag

van 17u tot 19u

Afhalen op zaterdag

van 17u tot 19u

Afhalen op zondag

van 11u tot 12u



Voorgerechten:

Salade - gerookte zalm - makreel € 15,00

feta - caprese - sushidressing

Italiaanse stoemp - zeebaars € 15,00

asperge - kruidensaus

Gegratineerde king krab -parmezaanse kaas € 20,00

aardappelstoemp - champagnesaus

Salade - terrine van asperges - tzatziki € 15,00

verse asperge - caprese

Hoofdgerechten:

Varkenshaasje - peperroom € 20,00

groenten ratatouille - zoete aardappel

Vol-au-vent - hoevekip - kroketjes € 14,00

Gebakken zalm - verse asperges € 20,00

champagnesaus - aardappelpuree

Veggieburger - mosterdsaus - asperge € 20,00

groenten ratatouille - zoete aardappel

Oesters en kreeften

1/2 dozijn creuse oesters natuur € 13,00

1 dozijn creuse oesters € 20,00

6 gegratineerde oesters - gerookte zalm - champagnesaus € 20,00

1/2 Kreeft Belle vue - gemengde sla ( per 2 pers. ) € 21,00

dipsausjes

1/2 Kreeft à la nage ( per 2 pers.) € 23,00

groentesnippers - kruiden - bouillon - room

1/1 Kreeft Belle vue - gemengde sla ( per 2 pers. ) € 40,00

dipsausjes

1/1 Kreeft à la nage ( per 2 pers.) € 44,00

groentesnippers - kruiden - bouillon - room

Voor een snelle hap:

Huisgemaakte spaghettisaus € 13,00 /kg

Lasagne van de chef ( +/- 550gr. ) € 8,00 /portie


