EINDEJAARSFOLDER 2020

OPENINGSUREN IN DE KERSTPERIODE
Alle dagen open van 8.00 tot 18.30uur
Enkel gesloten op dinsdag 22 december
Kerstdag van 8.00 tot 18.00 uur
31 december van 8.00 tot 18.00 uur
Nieuwjaarsdag van 10.00 tot 18.00 uur
Graag 2 dagen vooraf bestellen!!!
Tel. 050/63 17 17 Fax 050/63 17 18
info@grappederaisins.be
EMILE VERHAERENLAAN 20-22, 8300 KNOKKE-HEIST

KOUDE HAPJES
….
….
….
….
….
….
….

Assortiment van rauwkost (prijs per kilo)*
Mozzarellaspiesjes met verse basilicum*
Meloen-prosciutto-spiesjes
Wrap met zalm en verse kruidenkaas
Wrap met gerookte ham en rode bietroomkaas
Wrap met ham en truffelroomkaas
Wrap met edamamepesto en courgette*

€18.98
€ 1.70
€ 1.70
€ 1.60
€ 1.60
€ 1.60
€ 1.60

APERITIEFGLAASJES
….
….
….
….
….
….
….
….

Libanese houmous met parelcouscous*
Zalm Tzatziki
Aspergesoufflé met kwartelei*
Hartige tiramisu met tomaatjes en pesto*
Eendenborst met groene vijgen
Mediterrane orzo met zuiderse groenten*
Klassieke tomaat-garnaal in een glaasje
Hammousse met tomatentartaar

€
€
€
€
€
€
€
€

2.15
2.15
2.15
2.15
2.15
2.15
2.15
2.15

TAPA SPREADS EN PESTO
Ruime keuze aan huisgemaakte spreads:
…. Hummus natuur*
….
…. Libanese hummus*
….
…. Rode bieten hummus*
….
…. Edamame pesto*
….
…. Aubergine kaviaar*
*: vegetarisch

Pompoen-geitenkaasdip*
Zoete aardappeldip*
Tartaar van tomaten*
Salsa picado*

WARME HAPJES
…. Minipizza
…. Minipizza vegetarisch*
…. Minipizza met ansjovis en olijven

€ 1.70
€ 1.70
€ 1.70

…. Miniquiche lorraine
€ 1.50
…. Miniquiche met gerookte zalm
€ 1.50
…. Miniquiche met geitenkaas en gedroogde tomaatjes* € 1.50
…. Mini croque met Duke of Berkshire en Flandrien kaas € 1.50
…. Mini croque met Flandrienkaas*
€ 1.50
…. Mini cheeseburger bacon en geitenkaas
…. Mini cheeseburger rund en cheddar

€ 1.90
€ 1.90

…. Minividee met kaas*
…. Minividee met vol au vent

€ 1.50
€ 1.50

…. Mini feuilleté met geitenkaas en peper*
…. Mini feuilleté met geitenkaas en honing*
…. Mini feuilleté met geitenkaas Provençaals*

€ 1.50
€ 1.50
€ 1.50

* : vegetarisch

FOIE GRAS
….
….
….
….

Huisgemaakte ganzenlever (prijs per kilo)
Eendenlever Rougié (prijs per kilo)
Ganzenlever Rougié 180 g
Eendenlever Rougié 180 g

€219.98
€ 97.85
€ 32.50
€ 26.95

Garnituren: confijt van ui, ui met framboos, vijg, gelée dorée met
porto
KAASSCHOTELS EN RACLETTE
Compleet afgewerkte luxe kaasschotel met noten en fruit
Als hoofdgerecht: €16.50 pp
Als nagerecht: €11.00 pp
TAPAS EN CHARCUTERIESCHOTELS
Als kleine of uitgebreide aperitief of als complete maaltijd.
Vraag ernaar in de winkel.
ALLERGENEN
Indien mogelijk en bij tijdige bestelling kunnen we voor u ook hapjes
maken die lactose- en/of glutenvrij zijn.

